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اإلسالميةمصاراألعلىالمصاحفهذهتوزعتفقدوبالطبع
4

لكلن

ظل
اكبرالمسلميناعتمات

ب

علىوروايتهوحفظهالقرآنالو

جيألالصحيحةاألسانيدعبىواالعتمادبالتواتروالنقلالمشافهة
بعد

خاليهكانتالمصاحفتلكأنوخاصةجيل
من

2والشكللالنقط

جميعيسنوعبالمصحفهذاخطجعلماوذلك
عنالمتواترخالقراءات

كالسالمأعليهالوسول

جمعكانوقد
الزيمالقرآن

من
هؤالءبهاقامالتياألعمالأهم

الذكزقيقاتألتخايطونجماقخنتربهتاتعالىلقولهمصداقااألجالءالصحابة
4

كلوفيجيلكلفياللهقيضوقداتساعااإلسالمبةالدولةازدادتثم

بلد
المسلمينبالدمن

من
بيناشتهر

والضبطبالعنايةالمسلمين

وأهمالقرآنالمسلمينوبإقراءوالتدقيق
من

عصرفيعنهماشتهر

بنسعيدالتابعين
المسيب

الرحمنوعبدالعزيزعبدبنوعمر
هرمزبن

المحققمقدمة101المحتسبوانظر17التشرا

منكثيراطالقافياألوهامبحضعلىاالصالموأعداءتشرقينالمبحضاعتمد
حولالمزاعم

نقلهفيالتحققوعدآدقتهوعدآالقرآثيلنص
ومن

خلوذلئاامباب
من

والشكلالنقط

هدعليللردتصدواأجالءعلماءاألمةلهذالهقيضوقد
ا

السبعةوالثمبهاتالمزاعم

21المقدمة
182982السبعةواألحرف

مقدمةالسبحةانظر
د

ص

21ضيفوقي

4

سور
519الحجر

ا



وابنالبصريوالحسنالزهريشهابوابنألعرج
سيرين

وأبو
عبد

الحنفىوءابراهيمالسلميالرحمن
يعمربنويحي

وغيرهم

تعدداإليهاوالطرقالرواياتوتعددتيتكاثرونالقراءأخذثم

ودعتإتقانهممستوياتواختلفتواسعا
معاليتقدمأنالحاجة

ممن

تناأؤرئتمفيهموتعالىسبحانهاللهقال
اصالإلينايمتالهت

2قاجمتاطقتتاين

جماعاتبهتنوءالذيالرائعالعبءبهذانهضأنمجاهدابنيلبثاولم

العلماء
من

منسبعةالطويلوالفحصالبحثبعدفاختاراألفذاذالقراء

جميعفيالمسلمينعليهمحملالقراءاتأصمة
وأمصارهمأقطارهم

أنقبلاألمةوأدركالشتتلئموبذلك
قراءاتفيالخالفبينهايتسع

ااالعظيمالسماويكتابها

السبعةالقراءاتأوالسبعةاالخرف

أنزلالقرآنهذاإن11وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقال
سبعةعلى

تيشزمافاقروواأحرب
منه

اا
عليهمتفق4

141إلتحافوا3141لمقدمةاوالسبعة189النثريراجع1

2

سور
5323فاطر

مقدمةالسبعة3
ب

شوقي
ص

51

4

أحرفسبعةعلىالقرآنأنزلبابالقرآنفضائلوكتابالبخارىصحيح
2646

02



تعددتقا
منفمنهمالسبعةباألحرفالمرادتفسيرفيالعلماءآراء

أنهاإلىذهب
سبع

لغات
من

1العربلغات

وهذيلقريشوهي

2واليمنوتميموكنانةوهوازنوثقيف

منومنهم
أنهاإلىذهب

وقيللتاويلواابإلعروالتفسيروالمقيدوالمطلقواعيدلووالوعدا

والمبينوالمجملوالعاموالخاصوالعاموالمنسوخالناسخ

3والمفسر

قتيبةوابنالرازيالفضألبيعتشابهةآراءالجزريابنوذكر

ابنعنونقلاإلتقانفيالسيوطيذكركمارأيهإليهاوأضاف
حجر

أجمعأنويمكن4رأيأوثالثينخمسة
بين

ذكرفيءاآلراهذه

العلماءهؤالءذكرهاالتياالختالفات
بين

يليفيماالقراءات

فيمابينهافيماالقراءاتاختالف1
يسمى

اإلدغاممثلباألصول

ظهالوا
ور

لرا
وم

لمدواقيقلتروالتضخيمواشماملوا

والتسهيلوالتحقيقوالفتحلةواإلماوالقصر
و

والنقلإلبدال

والتأنيثوالتذكيروالجمعوالتثنيةاإلفرادفيألسماءااختالف2

وتاخيرتقديمفيالقراءاتاختالفالنالرأيلهذاوجهأالباحثورىال
د

الواعراباسحاد

بيناللهجاتاختالفتحتيندرحأنيمكلن
اللغوفيموقفوانظرالقبائل

من
القراءات

71الثصاذةالقرآنية

القرآنعلومفيوالبرهان142النشرانظر3
علومفيوالتبيان1231واإلتقان1312722

لقرآنا
042142

القرآنعلومفيوالبرهان142القرآنعلوآفيوالتييان14252النثر3
1312722

القرآنعلومفيمماناإلانظر4
1831141

12



اإلعراباختالف

والتأخيرالتقديم4

5
والنقصانالزيادة

الحروففياالختالف6

التصريففياألفعالفياالختالف7
مامن

ص
وأمرومضارع

األفعالاتحركفيتغييرومن
تصرفهاعند

الرأيهذاأنالباحثويعتقد
يعد

عنتعبرأنيمكنالتياآلراءأقرب

يخرجالالغالبفيالخالفاتهذهوأنالسبعةباألحرفالمقصود

العلماءنقلهماعنها
من

المتواترةالقرآنيةالقراءاتحولخالفات

والرإلدغامواإلظهارامثل3الصوتيةوالخالفات
إلشمامواوم

لبلغاافيفهيلفتحوالةإلماوالقصروالمدواقيقوالترلتفخيموا

النطقصورةعلىبينهاالتغايريعتمددمانماالكتابةفيصورتهاتظهرال

الخالففييدرجوهاالأنالعلماءبعضدعاماوذلك
بين

3القراءات

الجزرابنجمر1
ا

وجمعقتيبةوابنالرازكلطالفضلأبيآراء
الباحثجمعوقدرأيهعليها

الكسيماتبعضفيتختلفأنهااالالعتسيمفيكثيراابهتثالثالثةواألراهيينهافيما

اللغوينموقفهوانظر
من

أيضاراجع9102الثاذالقرآنيةاتالقراه
موقعالقراءاتعن

طهسأحا3أهل3طل
و

ممطسكحهلعحالم

والتضخيمواإلحالةواإلشمامالرومتحريفاتتحتهيندرجفيماالقولالجزرىابنقصل3

بوماير
الخالقاتهذأنالرازىالفضل

من
الخالفات

ت
القرآنيةالقواءات

الابين
ى

ذلئه أ

رأيهأنفيظهرالجزريابنأماالنصحرفيالجزريابنعنهمانقلهمافكبيةابن
ي

ارجح
بين

ه
مثألفالهمزةوذاكا

مر
منيحتبرها

انهافيقولهالقراءاتالخالفات
من

اختالف

22



الصرتيةالخالفاتهذهنالباحثغويرى
من

فييدرجماأهم

الخالفات
بين

عربيةلقبائللهجاتعنتعبرألنهاوذلكالقراءات

بينهافيماالكلماتنطقواختالفات

القراءاتفياختالفهمومن
بين

مجاهدابنقولواإلظهاراإلدغام

واإلظهاراإلدغامفياختلفواا
من

1تتتةغنخيتقؤيختىقوله

وأبوقنيلروايةفيكثيرابنفقرأ
وحمزةعامروابنعمرو

مشددةواحدةبياءنينةعنخيوالكسائي

األولىبيائينخيئتقوناشعبكرأبيروايةقيعاصموقرأ

التيريوقالمفتوحةوالثانيةمكسورة
نافعمثلبيائينخيئكثيرابنعن

الحسينحدثنا
قالالمؤمنعبدبنروححدثناقالالصوفيبشربن

بنمحمدحدثنا
صالح

قرأأنهكثيرابنعنشبلعن
بياءينخيئ

البزيروايةمثلظاهرتين
واحدةبياءخيأعاصمعنحفصوروى

مشددة
2

ومن
اممازتاثؤلةتكتعالىقولهفيجاءمااإلدغامفياختالفهمأمثلة

افقد23موايفغلورر
علىقرأ

عنهارونعننصربن
أبي

4لؤلتخكعمرو

وتغاالقراءات
س

األلفاظ
ومر

يذ
ر

عنتخرجهالللفظالصفاتهذأن
لفظايكلونأن

واحداألنشر
521941والسبعة7163التييرويراجع16282

رسو
ألنفالا

824

703السبعة3
و

171خالويهابنوحجة114الفراء1معانيوانظر8921031الحجة

واإلتحاف2672لنثرواإلمالء264وا98لتيسيروا1294والكلشف473النحاسابواعر

ومعجم208
2862القراءات

3

0سور
3863لمطففين1
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عنحبيبعنيونسروىوكذلكدغم
أبي

مدغما4لؤلطقكعمرو

عناواليزيديوالباقونيدغمانوالكساثيحمزةوكذلك
أبي

عمرو
ال

ااغمونيد
1

ومن
تعالى3وقذقولهفيمامثلوذلكوالفتحاإلمالةالصوتيةالخالفات

افقد2قذاز
قذابالباقونوقرأالدالممالةقدينالكسائيقرأ

االفتحبا
ك

ومن
االختالفأمثلة

بين
تعالىقولهفيجاءما4والقصزالمد

وأبوونافعكثيرابنففرأظيإطزاآللرلىأنرج
عمرو

عامروابن

6لوةئيلكساوا
ى

ممد
ودا

قصراائئوييأقالوحمزةبكلرأبىروايةفيعاصموقرأ

بنيحعصعنوروي
آدم

عن
وحفصممدوداءائوييأقالبكرأبي

عن
اسلوةعاصمأ

ا

11
6

267والنشر676الصبعة1
و

2895اإلتحاف
ومعجم4332والكلشاف

3كا58القراءات

3

سور
ألنعاما

608

162السبحة

8

ورد
الخالف

ببن
ببنالسبعةالقراءات

منالدانياعتبرهاكمامجاهدابنواعنبرهاوالقصرالمد

الخالقات
بين

األخرىاالختالفاتأماالقراءات
بين

وقدواإلشباعالمدمقدارفيالسبعالقراء

منيعتبرهاولمالمدبابفيمجاهدابنذكرها
بينالخالفات

مناعتبرهاولكلنهالقراءاث

5282والتيسير431831السبعةيراجعوطرقهاالقراءمذاهب

صور
8169الكلهف

815915النحاصاعرابوانظر18السبعةاال
واإلعالء111والتشبر297والكلشف

ومحجم2622واإلتحاف2513والنشر753
3631القراءات

82



الحركاتفىيكونوقدالحروففىيكونفقداإلشمامما
قوه

أمثلة

اآلتمكناغقىتعالىقولهفيجاءماالحركاتفياإلشمامفياختالفهم

1ئوسئفآ

النونوإدغامالميمبفتح2كتاأاآلقرأةوكلهم11مجاهدابنفقال

اتفاقانجالضمالمدغمةالنونإعرابإلى3واإلشارةالثانيةفياألولى
اا

4

فيالمدغمةالنونأقممواأنهمالفارسيذكرفقد
تأقئا

ذلكوليس

الصوتذلكإلخراجالعضوتهيئةإنمااللفظإلىخارجبصوت
به

لئعلم

أنهبالتهيئة
االهالمتهئأذلكيريد

ومن
قوهـقراءاتالحروففياإلشمامفيأختالفهمأمثلة

الصخراصتعالىع
6ائمستجيتم

عنورويوالصادالسينكئيرابنعنفروى1

ابي
عمرو

والمضارعةوالصادالسين
بين

رواهوالصادالؤاي
عنه

العريان
بن

عنهوروىسفيانأبى
قونوالبابالزايالززاطاألصمعي

بهايلفظحمؤةأنغيرنجالصاد
بين

1117والزايالصاد

2111يوصفصورة1

2

سور
2111يوصف

إلدكامالقراءاضمامالىتشير3
و

عندشفاههمبضميثيرونانهم
حتىاكتمالهإلىاإلدغام

543الهامشالسبعةمحضاإدغامأيكون

والتيسير144النحاصواعراب83الفراء2محانيوانظر4004والحجة543السبعة4

نوالن79
ر

ومعجم2141واإلتحاف1403
2724القراءات

19الحجةوانظر4104الحجة

16الفانحة6

طرقفيالقوالفصلمجاهدابنألنبالسبعةالموجودالنصالفارصياختصروقد194الحجةس

26خالويهابنحجةوانظر501701السبحةمجملةاليهاالفارميفاثارالرواية
د

اعراب

ومعجم1563واإلتحافواإلعالء7113والتيسير59النحاص
1551القراءات

52



من
الهمزفيواختلفواقولهوتركهالهمزفيتالفاالخأمثلة

منوتركه
أبوفقرأ1الزآنيتأدئقوله

الزاتحهمهموزاتادئيهوحدهعمرو

ويهمزهال
بغيرهتادباقونالوقرأغيرهمهموزاالزآىقرألهم

همز
2

ومن
3ؤالزتجزقاضزتعالىقولهالحركاتفياالختالف

فقد
قرأ

بكروأبوالباقونوقرأالراءبضموالزتجزأعاصمعنوالمفضلحفص

االراءابكسروالزتجزأعاصمعن
4

ومن
الكيبؤتافؤغقىتعالىقولهالكللماتحروففياالختالف

يصحي

وأبوكثيرابنقرأفقد
عمرو

نافعوقرأبالظاءبطيييوالكسائي

عاوابنوعاصم
6ادالضابابضييزةأوحمزةمر

ومن
ؤآلتطيموناآلتعالىقولهوالتأخيرالتقديماختالفاتأمثلة

7ئظقفون

جمثىقراءةوهي
عنالمفضلرواهماإالالسبعةالقراء

ااالثانيةوفتحاألولىالتاءبضمتطيضونوالئطلفوناالعاصم
8

1

1172هودصور

2421تحافلوا233لسيعةا3

475المدثرصورة3

956لسبعة41

سور
1842التكوير

األخفئىمعاني242الفراء3محاتيوانظر376السبحة
463خالويهابنوحجة2035

171والتيسير2463والكلشف
د

والنشرواإلمالء2836531واذالئاتالقرااعراب

21175واإلتحاف2893993
ومحجم

5523623القراءات

اى
سور

0297لبعر

291لسبعة1

62



من
الإلينيتؤفىإذتعالىقولهوالتانيثالتذكيرفياالختالفأمثلة

قرأفإنهعامرابنغيربالياءتتوفىإذقرأهافكلهم1القآلئكةكقزوا

ابتاءينتتوفى2اذ
2

ومن
اإلسنادفياالختالف

بين
تاؤيغقغتعالىقولهوالغائبالمخاطب

3ئغيئونؤنائخفون

بالتاءئغيئونومانخفونماعاصمعنوحفصالكسائيقرأفقد

اافيهمابالياءعاصمعنبكروابوالباقونوقرأفيهما
4

فيوالمتخصصةالدقيقةبالدراسةجديرةجميحهماالخالفاتوهذه

النحويبالتوجيهيختصالذيالبحثهذامجالهاوليسمجالها

الصيغفيالقراءاتالختالفاتالبحثيتعرضوسوفوالصرفي

والخطةالبحثموضوعمعيتناسببماالنحويةوالتراكيبالصرفية

لدراستهالموضوعة

كثيرافتستحقاألخرىالجوافبأما
من

مجاالتهافيالدراسات

1
األنفالسورة

805

271خالويهابنحجةوانظر703بحةالح2
د

573النحاصاعراب
و

والتيسير194الكلشف

ومعجم218واإلتحاف2772والنثر662واإلمالء61265
2172اءاتالض

7252التملسورة

084184لسعة1

72



تللقراطالنحويالتوجيهانيا

القرآنوإعرابالنحوكتبتزخر
بتعدد

تخصالتياإلعرابيةاألوجه

التعددوهذاالواحدالتركب
النحويةالقواعدتعددإلىالغالبفييرجع

أوواحدتركليبعلىتطبيقهايمكنالتي
تتعدد

لتعدتبعااألوجه

المرادالمعنىاحتماالت
من

التر
يب

يرجعكما
لغاتقعددإلىأحيانا

الجغرافيوالموقعالقبائلالختالفتبعاالعرب

لماتابعاكانالمختلفةاإلعرابيةاألوجههذهوسرد
يسمى

بقواعد

الفرقاألصولكتابهفيحسانتمامالدكتورويذكرالتوجيه
بين

ما

يسمى
قراعدكانمشهفإذاافيقولالنحويةوالقواعدالتوجيهبقواعد

الفرقيعرفونوالذينللنحاةدستورفهيمنهجيةضوابطالتوجيه
بين

الفرقعليهيقيسواأنيستطيعونوالقانونالدستور
بين

التوجيهقواعد

عامةالتوجيهفقواعداألبوابقواعدأيالنححقواعدباسمنعرفهوما

ااخاصةاألبوابوقواعد
فالعالقةأ

بين
النحووقواعدالتوجيهقواعد

بالخاصالعامعالقةهي

الفرقالخولياللهعبدالدكتورذكركما
وقواعدالتوجيهقواعدبين

النحو
النحويةالقواعدوظيفةأنفيرىمنهماكلوظيفةإلىيرجع

كلوأوجهاإلعرابيةوالمواضعالحاالتذكرمعناهالذيالنحويالتوجيه

اافيهمايؤثرأوبهمايتصلومامنهما
حينفي6

قواعدوظيفةأن

ألصول11
091

31النحويالتوجيهقواعد2
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أوتعليلهأووتفسيرهسياقهفيتذكرالذيالتوجيهفتقريرلتوجيه

االهاالحتجاجأوعليهاالستدالل
1

11بقولهالتوجيهالخولياللهعبدالدكتورويعرف

الحاالتذكرهو

ذلكيلزمومافيهمايؤثرومامنهماكلأوجهوبياناإلعرابيةوالموإضع

فيذلكصيغسواءاحتجاجأواستداللأوتعليلأووتفسيرتقريرمن

11يصغلمأملهوتنظرتضبطهقواعد
الباحثلدىالتوجيهفتعريف3

ينصب
يأتيثماإلعرابعلىأساسا

منبهيتصلماكلذلئهبعد

يحتاجهومامؤثرات
وتعليلتفسيبرمن

تتصلقواعدأوقوانينوأيعموماالنحويالتوجيهأنالباحثويرى

الهدفولكناإلعرابدراسةهوفقطمنهاالغرضيكونالالعلمبهذا

التيالمعانيتفسيرهومنهاالنهائي
من

ويكونبالترإكحوضعتأجلها

الغالبفيالتفسيرهذا
ئعذفاإلعرابإذناإلعرابطريقعن

ويىوسيلة
ت

الغاية
من

الدراسة

أهمذكرفيمكنللقراءاتالنحويبالتوجيهيعنىالبحثهذاانوبما

وهيالتوجيهفيالتعددهذاإلىأدتالتياألسباب

سبينهافيماالقرآنيةالقراءاتاختالف1

التأويلفيبينهمفيماوالفقهاءالمفسرينخالفات2

النحوالنوجبهفواعد
ي

ء31

21العرىالنحوفيالنوجبهفواعد2

القرآنيةالقراءاتباختالفالخاصالجزءيراجع
من4102من

البحث

92



يقولهواحدةإعرابيةعالمةفيالنحويةالوظائفبحضاشتراك
د

منمحدودعددالعربيةفيااللطيفعبدحماسة
عالمات

الحالهوبطبيعةالمختلفةالنحويةالوظائفعلىيتورخاإلعراب

أكثرتشتركأنالبد
من

كاشتراكواحدةعالمةفينحويةوظيفة

وخبركانواسمالفاعلونائبوالفاعلوالخبرالمبتدأوظيفة
إن

المنصوبوالتمييزوالحالالخمسةالمفاعيلواشتراكالرفعفي

ااالنصبفيمثأل

أحيانااللهجاتإختالف4
بين

القبائل

5
والقياسالسماعمثلالنحوباصولاالعتدادفياالختالف

اآلخووبعضهم3أوألالسماععلىاالعتمادعلىيؤثرفبعضهم

القياسعلىيعتمدالذيالتفسيريؤثر

البحثوسيحاول
للقراءاتوالصرفيةالنحويةالتوجيهاتدراسةعند

وهيوالصرفيالنحويالتوجيهبأدواتاالستعانةالقرآنية
النحوأصوله

والتركيبيةالمختلفةاإلعرابيةألوجهاوتفسيرلتعليلوقواعدهونظرياته

لهاواالحتجاجالقرآنيةللقراءاتوالصرفية

عريةدراصاتسلحلةا
د

2إصالمية
نقأل

603النحوىالتوجيهتعددعن

انظرعداماكلعلىالسماعبتقديمهاالكلوفبةالمدرسةعناشتهرفيماالحالهوكما2

5122الوصفىوالمنهجوالصرفالنحوفيوالكلوفيون951النحؤالمدارس

03



الفارسىعلىأبوالثا

وحياتاسمه

هو
الحسنعليأبو

بن
أحمد

الغفارعبدبن
بنمحمدبن

سليمان
بن

الفارسيأأبان
0

ربيعةمنشيبانسدوسمنعربيةوأمهفارسيأبوه

هـ882عامفارسببالدفسامدينةفيولدالفرس
عامبغدادإلىوأنتقل

هـ703
الدولةسيفهحلبإلىقدمثمآنذاكوالحضارةالعلمعاصمة

منمدةبعدهاوأقامالشامببالدوطاف143سنة
ثمبشيرازالزمن

هـ773سنةوفاتهحتىفيهاوظل863عامببغدادالدولةبعضدالتحق

ثالثمائة
منوسبعينوسبع

الهجرة

عنهويعرف
ميسوراوكانوالنظافةالملبسطيب

بحبهاشتهركما

2بالعلموشغفه

النحويمذهبه

عليأبيانتماءحولالخالفكتابهفيشلبيالفتاحعبدالدكتورذكر

بينتجمعالتيالبغداديةسةالمدرإلىالفارسي
البصريةالمدرستينآراء

المتقدمينأنذكرفقدالبصريةللمدرسةوانتمائه3والكوفية
من

فقدفارسيتهلقريريكلفىالالفارسيعليأبيلقبأدةشليالفتاحعبدالدكتورفيكر

الشيرازياسحقفابوالحاالتكلفيتدلالولكلنهافارسيتهعلىدالةنسبةالهنهتكلون

والفيروزابادي
من

ارضىالصديقبكلرأبيأبناء
عتهه

الصمماكلصاحبوالترمذي

هؤالءكلالسنةصاحبوالترمدي
من

أبووالحاكلمالعرب
اعييد

ه
التيسابوري

بضيعن

أبوفارسيةتقريرفياعتمدتانمابقولهفارصيتهعلىاستدلكيفهيدكرثمالخجتة

به6نرتتوماعلىعلي
بالفارسيةعلمهعليهيدالأنيمكلنوماالمؤرخونيئكرومااألخبار

35الفارصيعليأبو

األعبانووفيات1803013الرواافباعليأبيترجمةفيوواجع2
ولسان20828

ومعجم38898الذهبوشذرات259الميزان
األدباء7

والفهرصت232952

البغداديةرصةوالمد642يةالنحوالمدارصانظر
ببن

232والتبعيةقاللاالص

لطا4طاص

13



بينيدرجونهالطبقاتوأصحابلمؤرخين
1البصريةالمدرسةعلمإء

المحدثونلفاختبينما
منوكوتهبصريآكونهبين

المدرسةأعالم

إلىينتميالفارسيأنشلبيالفتاحعبدالدكتورويرىانوسيطةالبغدادية

شدةإلىذلكفياستندوقدالبحريةالمدرسة
بشيخهالفارسيتأثر

سيبويه
كتابهعلىوانكبابى

من
للمذهبالعامةالسماتووضوحناحية

البصري
بالكثرةاالعتداذمثلكتبهص

الالتيالقراءاتبعضورده

المدرسةوآراءآرائهبعضبينقارنكماالبصريينأقيسةنجعضمعتتوافق

مستقألبصرياإماماكانزمنهفيعليأباأنإلىبذلكوانتهىالبصرية

يقولونأنصارهتالميذهابذاتهاقائمةلمدرسةوشيخأالنحوفيبآرائه

اابكالمهويستعينونبقوله
الجمعأنوالحقيقة2

بين
المدرستينآراء

كالن
الخليلآراءالحجةفيالفارسينقلفكماالحجةفيجلياواضحا

وسيبويه
واألخفش

من
أيضانقلقدنجدهالبصريةالمدرسةأعالم

عن

بهااحتجالتيالغزارةبنفسيكلنلموإنوثعلب4والفراءكاالكسائي

الجمعيظهركماالبصرييقبآراء
بين

عليأبياعتدادشدةفيالمدرستين

شكانولوبالسماع
قريبايجعلهمماوذلكأحياناقليألأواذا

م

بهواعتدادهبالقياسولعهوشدة6الكوفيةالمدرسةاصحاب
مماوذلك

501ومكالنتهحياتهالفارصيعليأبوانظر1

701801الفارسيأبوعلي12

1785الحجةالمئالصبيلعلىانظر
و

792و4542

1931الحجةالمثالسبيلعلىانظر8
0

13273

المثالصببلعلىانظر
ة

1119608881412542742الحجة

انظر6
ة

السماعفصل
من

البحثهذا
221الى57من

23



منقربه
منغيرهعلىالقياستقدمالتي1البصريةالمدرسة

األصول

النحوية

تصنيفمحاولةأنالباصهويرى
يعدالفارسيمكانةمثلفيهومن

من
كثيراأحيانايستلزمألنهبمكانالصعوبة

من
لتاكيدوالتعنتالتكلف

وإنبذاتهامستقلةمدرسةفالفارسيتلكأوالمدرسةلهذهانتسابه

توضحهسوفمماوهذاتلكأوالمدرسةهذهإلىآرائهبعضفياقترب

الدراسةهذه

واالعتزالالتشيعإلىنسبته

كانعليأباأنالتراجمكتبأغلبوتذكر
2واالعتزالبالتشيعمتهما

أما
عن

فيقرأئنعدةهناكأنشلبيالفتاحعبدالدكتورذكرفقدالتشيع

مفسرياستشهادكثرةوأهمهابالتشيعصلتهإلىتشيرالفارسيسيرة

ااواللغويةالنحويةوآرائهعليآبيباقوالالشيعة
الشريفرثاءكذلك3

طائفةإلىالعلماءأحدبانتسابالجزمنستطيعالأنناإال4لهالرضي

أثرفيمانجدأنالبدإذبهااحتكقدأنهشتأنهلمجردمحددة
عنه

ما

تلكأوالطائفةلهذهانتسابهعلىيدله

منياصالقفصلانظر
البحثهذا

751الى321من

األعياقووفيات903الرواانبا2
ومحجم228

األدباء7
2591الميزانولسانه432

388الذهبوشذرات

أ
بو

68الفارصيعلي

68الفارسيعليأبو

33



الشيعةلطائفةعليابيانتسابشلبيالفتاحعبدالدكتورناقشقد

شلبيالفتاحعبدالدكتورأنوذكرذلكعلىالحجةمحققعلقوقد

شلبيالدكتورذلكذكروقدالشيعةلطائفةعليأبيبانتسابيجزم

داللةيدلقدماعليألبيالحجةكتابتضاعيففينجدقدأنهقائال13

ويروىوجههاللهكرمعليعننقلهفيماوردكماتشيعهعلىقوية
أن

إلخينسىالالذيماحاتمابنعديلهقاللماالسالمعليهعليأ

السالمعليهلعليالدعاءفهذا
صاحبهتشيععلىالداللةفيصريح

وسلمعليهاللهصلىبالرسولعليايقرنونمعروفهوكماوالشيحة

ااورسلهاللهوأنبياء
2

اللهرضيعلياذكرأنهفنجدالحجةكتابفينجدهماأما
فيعنه

السالمعليهيقولهفقطموضعينفياسمهذكراقترنوقدمواضعستة

ذ1
ر

االحجةكتابتحقيقمقدمةكاتبالدقاقيوصفأحمد
صغشلييالدكلتورأن

كتابأ
كرص

سماهالفارصيعلىفيه
من

جاءئماالعتادمعتزليجعلهالفارسيعلىأبويعةالشأعيان

فيوساقالفارصيعلىأبىشيحيةيرتقرإلىمنهاخلصثمالغرضلذلكحثدهابادلة

أوهىأدلةذلك
163الحجةتحقيقمقدمةالعنكلبوتييتمن

العبارةقراءةالدقاقاألصتاذكملوإذا
من

علىاألدلةحشدبحدفيجدشلصيالدكتورتاب

علىالردفيفيقولبعضهاعلىوردعادعليأبيشيعيةتقرر
من

اتخذ
من

التثغألفاظ

ارضيعليذكرعندوكيرهاالسالمعليهمثل
عنهه

الالنقلهذامثلأنقاال
يصح

أن

استوثقنااذااالالفارسيتشيععلىحاسمادليأليتخذ
من

بخطالنفسهعلىأبيبخطكتابته

وليىالنساخأحد
بين

مننسخةأيدينا
78الفارسيعليأبوعليأبيبخطالحجةكتاب

الفارصيتئميععلىتدلالتيلألدلةحشدهبعدشلبيالدكتورأننرىفكلما
رد

عليها

78الفارصيعليأبو3
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عنهأللهرضياألخرىاألربعةفي
تكونفربما1

من
ذكركماالناسخ

بنعمرعننقلقدالفارسينرىكماشلبيالفتاحعبدالدكلتور
الخطاب

أأيمواضعسبعةفيعنهاللهرضي
من

عنهاللهرضيعليعننقله

ومن
منماعداهعلىويقدمونهعليايفضلونالشيعةأنالمعروف

عنهاللهرضيلعمرالضغينةيحملونمنهمالغالةأنجانبإلىالصحابة

تزيدالالتراجمكتبفيترددتالتيفالعبارةاالعتزالإلىنسبتهأما

كانأنهعلى
إالاعتزالهيؤكدماالحجةفيأجدولمباالعتزالمتهما

أنني
ومنعامةبصفةالمتكلمينبعباراتتاثرهعلىيدلماوجدت

ذلك

قولهفيالكالمإليهأضيفكماالقديمإلىمسنداالنطقنزولمقوله

2الفهتحتىتشتعكآلتم
11

وهوالوصفوهذا3
منكثيزأنكلرهقدالقديم

والخلفالسلف
من

الطحاويةالعقيدةشارحيقولوالجماعةالسنةأهل

وليسالقديمتعالىاللهأسماءفيالمتكلمونأدخلوقد
منهو

القرآنبهانزالالتيالعربلغةفيالقديمفإنالحسنىاألسماء
هو

ولمللجديدحديثاوهذاللعتيققديثمهذافيقالغيرهعلىالمتقدم

ااعدميسبقهلمفيماالغيرهعلىالمتقديمفيإالاالستمهذايستعملوا
4

تكرروقد
من

منعدبرفيالوصفهذاذكرعليأبي
فيالمواضع

2623561661471453215614لحجة11

96التويةسورة2

وانطر
ة

1352652462الحجة

411الطحاويةةالعقيلشرع



وفياتلكلتابتحقيقهفيعباسإحسانالدكتوراشاروقد1لحجة

2تزلةالمعطبقاتفيالفارسيعليابيترجمةوردتقدأنهاألعيان

لطائفةعليأبيانتسابعلىالمؤشراتهذهكلأنالباحثويرى

لفكرالفارسياعتناقعلىقاطعةداللةتدلالكانتوإنالمعتزله

الحجةفيجاءأنهكماالطائفةبهذهةالقويعالقتهعلىتدلفهيالمعتزلة

إلىاالعتقادفيانتسابهعدمإلىمواطنبعضفيكبيرحلإلىيظهرما

وقربهالسنةأهل
من

أنإلىتفسيرهفيعطيةابنأشاروقدالكالمأهل

3ذلكيؤيدماوذكراالعتقادفيفسادلديهالفارسي

مؤلفاتهأهم

عددأالتراجمكتبتذكر
من

وأهمهاللفارسيالمؤلفات

المصقخةالمسائلوهواإلغفالكتاب1
من

معانيكتاب

عبدالدكتورتحقيقالزجاجإسحاقألبيوإعرابهالقرآن

عمربنالله
الثقافيالمجمعمطبوعاتإبراهيمالحاج

م3002هـ4241المتحدةالعربيةاإلمارات

حسندكتورتحقيقالعضدىاإليضاحكتاب2
فرهودشاذلي

م8891والنشرللطباعةالعلومدار

1الحجةوواجع1
0

218221782

األعيانونيات16
الهامش228

الحجةتائيرمبحثفيالبحثهذا633انظر

63



عوضتورالدتحقيقسيبويهكتابعلىالتعليقةكتاب

الملكجامعةمنشوراتالقوزي
م3991الرياضسعود

كالظمالدكتورتحقيقالنحوفىالتكلملةتاب4
بحر

المرجان

م1891نشرهعلىبغدادجامعةساعدت

أسةالدرموضوعكتابناوهوالحجةكتاب5

محمددكتورودراسةتحقيقالبصريةالمسائلكتاب6

أحمدالشاطر
محمد

م5891القاهرةأحمد

الدكتورتحقيقالحلبياتالمسائلتاب7
حسن

دارهنداوي

م7891بيروترةالمناوداردمشقالقلم

عمايرةأحمدإسماعيلتحفيقالعسكرياتالمسائلكتاب8

مراجعة
د

األردنيةالجامعةمنشوراتالموسىنهاد

م1891

العلميةمكانته

فيعنهجاءوالصدقبالعدالةالتراجموأصحابالمؤرخونلهشهد

ااالبالدودارالنحوعلمفيوقتهإمامكانأنهاألعيانوفيات
وقال1

منقوئمقالحتىالنحوفيمنزلئهعلتالروأةإنباهصاحبعنه

تالمذته
وأعلمالمبردفوقهو

ا
عنهوذكر2

معجمصاحب
11إنهاألدباء

األعيانوفبات
208

لر01نباا
و
01803ا

73



كالكمااأافهمهوخلوصىذهنهبصقاشهذ
ابنعنه

حجر
العنسقالني

انفشهفيصدوقلكنهباالعتزالهمتهماأبوعليكانإنه
21

ثمزمناالدولةسيفصاحبفقدوالسالطيقالحكامإلىقريياوكان

ويقولآخرزمناالدولةعضد
عنه

فيلهمكنومما11جنيابنتلميذه

أتسهعلىأقامأنهالعلم
به

يشغفهال
سبعينشيءعنه

عللهزائحةسنة

ساقطة
عنه

يعتافهالوسدمههقهوجعلهكلفه
فيهيعارضهوالولدعند

بهيسوئموالمتجر
بهيخدموالمطلبا

حطوقدباخزإالرئيسا
من

ااترحالهعصاوألقىأثقاله
3

محجم
األدباء7

532

2591الميزانلسان

موقعأيضاالفارصىترجمةعنوراجع1682الخصاكص

ط
وللىطحاولاط
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الحجةوصمفأبعا

واضحةداللةيدلواالسمالحجةاسمكتابهعلىالفارسيأطلق

عليأبيموادعلى
من

الدليل21هيحزمابنيعرفهامافالحجةكتابه

كانإذاثفسه
شغباأوإقناعااوبرهانا

اا
معيتناسبالكتابواسم1

حشدوهوموضوعه
القضاياومناقشةوالبراهينوالنقليةالعقليةاألدلة

ذلككلاألحكاموإثبات
من

التيللقراءاتالفارسيتوجيهاتخالل

كتابهفيأوردها

الحجةكتابويعد
من

اللغةمسائلفيالتأليفبغزارةتتميزالتيالكت

القرآنلعلومتناولهبجانبوشعروأصواتوصرفنحومن
من

مامعيتعارضالوذلكوغيرهاوتجويدتفسيرإلىاألساسفيقراءات

والفصلالتخصصفيبرعقدعليأباأنوذكرناسبق
بين

اللغةعلوم

فيخصصهالذيالتكملةكتابمثلتبهبعضفينلحظهمماوذلك

توجيهيتناولوالذيالبحثموضوعالحجةوكتابالصرفمباحث

لهكانالحجةأنإالالقراءات
معه

تتناسبالتناولفيخاصةطبيعة

عليأبوارتضاهالذيالمتفردالدراسةوأسلوبالكتابموضوعمع

لكتابه

11فيقولهالموجزةمقدمتهفيعليأبوذكرهقدالكلتابوموضوع
فإن

فيهنذكركتابهذا
وجوه

ثبتالذينإنالقرقراءات
سا

كتابفيقراءاتهم

أحمدبكرأبي
بنموسىبن

العباس
بن

المترجمأاللهأرحمهمجاهد

األحكالأصولنياالحكالم1
193آ



بعدوالشاموالعراقبالحجازاألمصارأهلقراءاتجمعرفة
ذكرتقدمأن

منحرفكل
علىذلك

حسب
واخذنارواهما

عنه
اا

1

واضجعهووكما
من

علىالحجةكتاباعتمدفقدعليابيمقدمة

فيأبدأأنوقبلأالقراءاتقي6إلسبعةكتابوهومجاهدابنكتاب

وصهـ
0

عليهاعتمدالذيالسبعةلكتابإليجازأعرضأنالبداحجة

كتابهفيالنهارسي

مجاهدالبنالسبحةحقاب

وقدمالقراءاتاختالفعنمختصرةبنبذةلكتابهمجاهدابنقدم

الغرضفيهايشرحبمقدمةلكتابه
من

اختلف11فيقولفيهوعملهالكتاب

األحكامفياختلفواكماالقراءةفيالناس
ورويت

باالختالفاآلثار
عن

منقريبذلكوبعضللمسلمينورحمةتوسعةوالتابعينالصحابة

نقلفيمنازلالحروفولنقلةحملهفيمتفاضلونالقرآنوحملةبعض

األئمةعلىودالمنازلهمذاكروأناحروفه
عنومخبرمنهم

التيالقراءة

القراءةأهلمذاهبوشارحوالشاموالعراقبالحجازالناسعليها
ومبين

ابمنةالتوفيقأسألوإياهاللهشاءإنواتفاقهماختالفهم
3

يدخلوالسنةالقراءةانعلىوتدليلهالثقةالقارئصفاتذكرثم

السبعةللقراءبترجمةبدأثمواالجتهاداإلضافةأواالبتداعفيها

وانسا
بهم

وقدللروايةقهموطرنيدهماساذاكراوتالميذهموأساتذتهم

علىرتبهم
حسب

فيهاأقرؤوالتياألمصار

نافعالمدينةلقارئترجمتهبدأوقد
فأولفقالالرحمنعبدبن

من

بذكرهابتدئ
من

األمصارأئمة
اللهصلىاللهرسولبمدينةبالقرإءةقاممن

صلىاللهرسولمهاجرألنهاالمدينةأهلبذكربدأتوإنماوسلمعليه

16الحجة

68االشاراتلطامطوانظر54السبعة3

04



حفظوبهاصحابتهاألكابرومعدنوسلمعليهلمه
عنه

اآلخر
من

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولبمدينةبالقراءةقامالذياإلمامفكانأمره

ااالتابعينبعد

الخالفاتعنتحدثثم
بين

ابنقسموقدالقراءاتفيالسبعةالقراء

قراءاتهفيالقراءاختالفاتعنالحديثمجاهد
أ

رئيسينقسمينإلى

ألصولباأسماهاألول

2الحروففرشنيوالثا

11فقالالسبعةلكتابقدمحينضيفشوقيالدكتورذلكذكروقد

وقسماالكليةأصولهافيقسمأقسمينالقراءاتمباحثيقسمونكانهم

الكلياتفيتندرجواإلمالةالهمزوتسهيلاإلدغامفقواعدمفرداتهافي

النيرةالقرآنيةودقائقهالفرشفيجزئياتهابجميعتندرجالكتابوبقية

ااالسبعةالقراءأئمةلقنهاالتىالمختلفةوقراءتها
3

ليسوغيرهااإلدغامقواعدعلىاألصولإطالقأنالباحثويرى

القرآنيةاالختالفاتوباقيكليةأصولألنها
هذهألنولكنجزيئاتتعد

بتغيرتتغيرالثابتةقواعدتجمعهامنتظمةخالفاتالقراءعنداالختالفات

ذكرماعندمجاهدابنأنمثألبذلكوأقصدفيهاوردتالتياآلية

فذكرحدةعلىكلسبعةإلىالقراءمذاهبيقسماناستطاعاإلدغام

فيذلكيفعلأنيستطعولمالخكثيرابنومذصبنافعمذهب

35لسبحة11

وأبوالنشرفيالجزريابنالتسيمهداقمكدلئه2
عمرو

2النضرافكلرةالتيسيرفيالداني

والتيسير602
05

83لسبعة31

14



مننوعي
القراءأحدمذهبأنالقوليمكنبحيثاألخرىالخالفات

أحدهممذهبأنأوالقرآنكلفيالنصبوغيرهاإلعرابفيالرفع

ذلكغيروإلىالتاخيرواآلخرالتقديم
من

يمكنالالتيالخالفاتأنواع

محددةقاعدةفياصوغه
واحداأصالأو

منوغيرهمجاهدابنسماهكما

لقراءا

ومكانتهالكتابقيمة

الحجةكتابيعد
من

العربيةالمكتبةتضمهاالتيالكتبأعظم
ومن

وأغزرهاالسبعالقرآنيةالقراءاتتوجيهفيإليناوصلتالتيالكتبأهم

لمؤلفهالعلميالنضجقمةفيهيظهروالذي
فيهتظهركماوعصره

منكثيربهاإتسمالتيالموسوعيةالعلميةالشخصية
تلكفيالعربيةعلماء

فالكتابالزاهرةاإلسالميةالعصور
بحر

أرادعلمطالبلكليخضبال

اللغةعوالمفيالغوصأرادأوالقرآنعلومفياإلبحار

كماالحجةفيالعلماءآراءبعضشلبيالفتاحعبدورالدكتنقلوقد

المقدمةفيالحجةمحققومنهاأيضاذكر
ومن

ذيلفيجاءماذلك

األممتجارب
أيامفيصنف11

عصر
أجناسفيالرائعةالمصنفاتالدولة

السبعالقراءاتفيالحجةكتابفمنهاالمتفرقةالعلوم
ليسكتاثوهو

اذكراواشتهارقدرجاللةفينظيرله
النحاةطبقاتفيجاءكما1

السبعةالقراءاتتخريجفيالحجةاكتابواللغويين
من

الكتبأحسن

واعظمها
اا

مكانةاستمراريةعلىيؤكدانشلبيالدكتورأحبوقد2

فيجاءقدأنهفذكرأهميتهعلىالعصرهذافيالباحثينوتأكيدالحجة

252الفارسيعليأبو
نقأل

األممتجاربذيلعن
التحقيقمقدمة171والحجة381

171الحجةعقدمة592اللغوفيالنحاطبقات2
252ومكالنتهحياتهالفارصيأبوعلي

ا2



األهرامحيفة
العلميألمجمعقاعةفيفارسبشرالدكتورألقىاا

أبوألفهمخطوطكتابفيقديماعربيانصاضمنهامحاضرةالمصري

الفارسيعلي
من

خصصهالهجريالرابعالقرنفيالمسلمينالعربيةأئمة

فيهيقترحالإلجماعجائزبأنهمصرحااإلسالمفيالتصويرمسالةلبحث

وتعالىسبحانهاللهتصويرعلىمقصورفيهوالحظراآلحاداعتراض

ذلكغيرفامااألجسامتصوير
من

فليسلألحياءالتصاويرأنواع

كثيرطلبوقدمحظورا
من

إذاعةالمحاضرةهذهطبعالمستمعيناألدباء

الحديثالشرقفيالفنيةللنهضةوتعزيزاالمفيدالفريدالنصلذلك

1طلبهمإلجابةفوعدوا
النصهذاعلىشلبيالدكتورعلقوقد

نصوصمننصإلىالناستوجيهذلكعلىالباعثيكلونوقدبقوله

عليأبي
بحسم

االتصويراجوازفيالخالف
2

وفضلهالحجةكتابأهميةعلىنؤكدكناوءانأنهالباثحاويرى

ومكانته
بين

أنيمكنأنهأعتقدالولكنوالحديثالقديمفيالعلماء

المتخصصةالفقهكتبمظانهيكونشرعيحكلمتقريرفيمرجعأيكون

التي
يرجع

قدرمنينقصالممابالطبعوذلكالمسائلهذهمثلفيإليها

آخرمجالفيولكنوأهميتهالكتاب

أنهعليهيحتويمابجانبالكتابأهميةترجعكما
يعد

لكتابشرحا

مجاهدالبنالسبعة

352452الفارصيعليأبو

452الفارصيعليأبو2

38





ولةالفصل

الكجةمثهج

مبحثعلىشتملهـد

النحويةالشوأهدإيرأدفىالحجةمنهجاألولالمبحث

رفيضوالص

النحويةالمسائلتناولفىالحجةمنهجالثانىالمبحث

والصمرفية

ه





الحجةنهج

آيةكليذكرالحجةفيالفارسي
ابنبنصالقراءاتاختالففيهاورد

ويعللهاقراءةكليوجهثممجاهد
عن

النحوأصولط
سماعمن

من

السبعةالمختلفةلقراءاتهالكريمالقرآن
أحياناغيرهاومن

حديثومن

شريف
قياسالهايلتمسأوونثرشعرومن

من
تعتمدالتياألقيسة

كثيرا

قلمهويطلقالعنانلفكرهيتركوهواللغةمسائلصياغةفيالمنطقعلى

أوعرضتآيةلتفسيريتعرضوقداآلراءوتقصيوالتدليلالتوجيهفي

ذكرأوإعرابها
سبب

شاهدشرحأونزولها
من

الشواهد

غالباالفارسياكتفىوقد
جميعبتوجيه

ابنذكرهاالتيالقراءات

للقراءاتبالنسبةقليلةتعدمواضعفيإالباختيارنفسهيلزمولممجاهد

وردماكلتوجيهعلىاألولالمقامفييعتمدفمنهجهذكرهاالتي
وليس

1االختيارعلى

علىليدللقسراالدراسةيقسرأنالمقامهذافيالباحثيستطيعوال

عصرفيذلكأوالمنهجهذااستخدمقدالفارسيأن
هذءتكنلم

نذكرأنحالأيةعلىنستطيعأنناإالالمؤلفينأذهانفيماثلةالمناهج

فقدلكتابهالعلميةالمادةعرضفيالفارسياستخدمهاالتياألدواتأهم

للغاتعرضهعندكتابهفيكثيراالوصفالفارسيعليأبواستخدم

ولعلالتركيبيحتملهاالتياإلعرابيةواألوجهالمختلفة
ذكرهمجرد

منيعدوافقهأومذهبهخالفسواءمنهاكلوتوجيهللقراءات
الوصف

وذلكالتحليلإلىالفارسيلجاكما
إلىالصرفيةلألبنيةتحليلهعند

تتعرضقدصرفيتغييرأيأواإلدغامأواإلبدالليعللاألوليةمكوناتها

6762لهواختيارآرائهمبحثانظر
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ه
المختلفةاإلعرابيةاألوجهتقليبفيالتحليليظهركذلككماالبنية

التركيبيحتملالتي
مع

لهوضعتالذيبالمعنىربطها

توجيهاتهفيوذلكالمعياريةإلىولجأالتقييمالفارسياستخدمكما

التي
يرجح

لوجهأحياناوتضعيفهاآلخرعلىوجهاأحيانا
من

بلاألوجه

لخروجهاأحياناقراءةوتخطئة
الطرادمخالفتهاأوقياسعن

الحجةكتابفياالنتباهيئيرماوأكثر
هو

كانفقداالستطرادظاهرة

منيخرجحتىيستطرد
األولىاألجزاءفيونجخاصةأحياناالموضوع

من

الجزأينوالبقرةةالفاتحلسورةتوجيههاسقغرقفقدالكتاب
من

الكتاب

فاخذسيطولالكتابانرأىقدأنهويظهرالكتابثلثحواليأي

تدريجيايقلاالستطراد
األخيرةاألجزاءالثمانيةأننجدحتى

من
القرآن

األخيرالجزءتوجيههااستغرق
من

نماذجنضربوسوففقطالكلتاب

الحديثعندالنحويةالشواهدحشدفيلالستطراد
ذكرفيمنهجهعن

عنونماذجالشوأهد
ثالحديعندالنحويةالمسائلفياالستطراد

عن

النحويةالمسائلعرضفيمنهجه

ومن
1المنطقعلىاعتمادهتوجيهاتهفيالفارسيمنهجيميزماأهم

تتسممناقشةومناقشتهاوعرضهااللغويةالقضايامناقشةفيكلثيرا

2بالجدل

كثيراالمنطقإلىاللجوءويستتبغ
التقسيمعلىاعتماده

اللالستدوا

المنطق
الصحيحبهايعرفقوانينهو

من
الحدفيالفاسد

د
والحججللماهياتالمعرفة

984خلدوناينمقدمةللتصديقاتالمفيد

الجدل2
وهو

دماالخصموافحامئحاغبالمظعالمفيدالقياص
يجب

منفيهيستعملأن

194خلدونابنمقدمةالمشهورات
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ظته3ستؤاتعالىلقولهإعرابهعندالمنطقفيهالفارسياستخدممما

أل
آمتتمرحتهلهتمذ

1ركههثنل

فإعالماإلنذأروأمافقال
معه

كلوليسفغيممنذرفكلتخويف

بهيوصفأنيمتنعولممنذرامعيم
أقولهنحوفيسبحانهالقديم

كا

ذركمآ
بهوصفهجازاالنفرادعلىاإلعالمألن2يئاأغذأئاق

تخويفوال

دبآئخؤفةقولهفيكذلكأيضا
ا

واحدبكلالوصفجازفإذا3فايإغابر

جازاللذينالمعنيينعلىلفظدلإذايمتنعلماالنفرادعلىمنهما

بهسبحانهيوصفأنمنفردامنهماواحدبكللالوصف
اا

4

ماوذلكعليهاوالردالتساؤالتإيرادالمنطقياألسلوبويستتبع

صنعه
كتابهمنعديدةمواضعفيالفارسي

ومن
أبوذكرهماذلكأمثلة

ترىالمثلالسامعأوالقارئبهايخاطبعباراتتوجيههعندعلي

قلتشئتإنهو
ومن

السامعاوللقارئوجههاالتيالعباراتأمثلة

ترىاالتقبلالشفاعةهناكأنشفاعةمنهاتقبلالمعنىوليسقوله

الشفاعةانتفاء6ارتمتىأاللتيوكايشقغونقولهفيأن
سوىعمن

المرتضين

اقبوللهافيكلونشفاعةتكونالالمعنىكانكذلككانفإذا
7

معيتناسبأيضااألسلوبوهذا
يكلثرالذيالمنطق

فرضمن

عليهاوالردالتساؤالتدمايرادومثاقشتهااالفتراضات

26البقرةصورة9

النا
8704

سور

9361لزمرصورة31

62دا1652الحجةوانظر1352الحجة8

29لحجة1

األنبياء21سورة6
82

26474الحجة
وب

1نظر
0

265233
و

2
0

1
5602و
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ولةالمبكث

الكجةمنهغ

والصكوفيةالنحوبةالشواهدإيرادفى





اتمختلفةالشواهدبذكرالحجةزخو
من

الكريمالقرآن
ومن

القراءات

والشاذمنهاالمتواترالقرآنية
ومن

أحاد
ا

شعريةوشمواهدنبوية

ومنونثرية
بانواعهاالشواهدإيرادفيالفارسيمنهجيميزماأهم

المختلفة
هو

الحجةكتابفياالستطرادظاهرةشاعتوقداالستطراد

من
والتوجيهالتعليلفيشاعتكماواألدلةالشواهدحشدفياستطراد

واحددليلبإيراديكتفيالالفارسيكانفقد
من

أوالكلريمالقرآن

لالستطراديلجاكانإنهبلالعربكالمأوالشريفالحديث

ذلكخالفسواءمايقولعلىواألدلةالشواهدحشدفيواالستقصاء

المختلفةالشواهدذكرفيلالستطرادمثاليليوفيماوافقهأورأيه
عند

1الدثيتؤيمنللثتعالىقولهلقراءاتالفارسيتوجيه

الظرفإلىقالكالفاعلاسمأضيفقداآليةهذهفيأنهفذكر

المفعولحذفوقديوموهو
منبه

عليهللداللةالكالم

مالكوتقديره
يويم

األحكاتمالديي
اا

إلىاإلشارةفيوأخذاستطردثم2

منمتفرقةمواضع
القرآن

وحذف11فيقولمحذوفاالمفعولهفيهاورد

فياآليةهذهومثلوغيرهالتنؤيلفيواسعكثيرالنحوهذاعلىالمفعول

المفعولحذف
معبه

أضافثمكالممتهزفكيضضاثتهذينكمقتنقولهالظرف

آخرشاهدا
من

بكافىمشلخئقتلال11الحديثاومنهفقالالشريفالحديث

صور
14الفاللحة

43لحجة31
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عهدهفيعهبلوال
استطردثم2بكالفراعهدهفيعهلذؤوالالمعنىاا

قولهالشعرفيجاءاوممافقالالمسالةعلىالشعريةالشواهدبحشد

األزضألقافيكا
ي

ئنبلتأفقاوإنأئخئلشطىشياتفصئة

والحذفالمعنىفيذلكومثلالحديثتقطعأي

فبئالكحمرخيمات
4ضتتاخذاالالئرىفيتجوافيت

ومن
اآلخرقولذلك

لتالضجتكباءصبزباصنخاإلتضنرئفغاتاويوناليصلن

بهميعدلنالأي
أحدابمجاورةمجاورتهماليعدلنوالتقديرأحدا

ا
6

أضافثم
حديثهأنهىثمالمسالةنفسعلىأخرىشعريةشواهدعدة

منبهالمفعولحذففكماافقال
ذلكوغيراألبياتوهذاآليهذه

يؤيمقيلثقولهفيحذفكذلكاإلطالةكراهةذكرهتركنامما

7إلذييى

صحيح
281الفتحالبخاري

القسامةقي89والنساكيالدياتفي0354رقمداودوأبو

163الحئ

الييت
عن

211بلتالعربملسانللشنفرىالطويل
و

128والخصاكص51423نسا

المفعولحذفالبيتفيوالشاهد1645العرييةاللغةشواهدفيالمفصلوالمعجم

والتد
س

تقطعهأكلطالحديثتبلتتحدثثهوان

الببت
من

11102خدالالحربلسانالرمةلذيالوافر
والمحجمخدلالبالكةوأساس

615العربيةاللغةشواهدفيالمفصل

الييت
من

و4151تىاللسانفيالبسيط
شواهدفيالمفصلوالمحجم11561حلل
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جميععلىتنطبقالحجةفيعامةظاهرةاالستطراد
الشواهد

الشواهدعرضفيمنهجهلخصائصعرضيليوفيماالمساثلوعرض

المختلفة

حريمانالقرا

أوأل
نيةالمناالياتإيؤدقيالفارمميمنهج

منكئيرفيالفارسييذكر
فيويعتمدالقراءاتاختالفاألحيان

بهجاءماعلىبعضهاوتقويةفقطتوجيهها
التنزيل

ومن
عندذلك

1مهؤيتهائخزصتعالىقولهلقراءاتتوجيهه

وأبوكثيرابنقرأفقد
بضمئخزخونومنهاوعاصمونافععمرو

الراءوفتحالتاء

وضمالتاءبفتحتخزخونأومنهاعامرأوابنوالكسائيحمزةوقزأ

2اءالو

إلىأخرىالفيوأسندللفاعلفيهاالفعلأسندقدالقراءتينفإحدى

فيوردقداإلسنادجهتيمنكالأنالقراءتينتوجيهعندفذكرالمفعول

علىفاستدلأخرىمواضعفيالكريمالقرآن
مجيء

فيللموتىاإلخراج

مسنداالكريمالقرآن
ئخزجونأقرأاومنفيقولوتعالىسبحانهلله
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1ةئخزباؤجمطائاقكمئزيهئتمإدأيئتككمالإلجذكمقولهفحجتهالياءضم

2لمؤتىاممخرفيهيهكلهوقو

الخروجإسنادورودعلىيستدلاألخرىالقراءةتوجيهوعند

منوحجةافيقولللمخلوقين
فيالجميعاتفاقتخزخونقال

ذشةذغاجمعإذاثئمقوله
التاءبفتح3ةتخزلجوآدثتإدأاآلزضىئن

حجتهومن
قوله

ااإليهمالفعلفأسند4ينميمئونزئهئمإتى

ومن
القرآنعلىاعتمادهأمثلة

ذكرهماالصرفيةتوجيهاتهفيوحده

لغشيىتعالىقولهقراءاتتوجيهعند
6اكتقازالئيل

وأبوونافعكثيرابنفقرأ
حفصروايةفيوعاصمعامروابنعمرو

خفيفةئغشيأأ

العينبفتحئغمثميوالكسائيوحمزةبكرأبيروايةفيعاصموقرأ

ااالشينوتشديد
س

منوجه
8فآغمثئيتاهقولهثحيئغقرأأ

منووجه
قولهئغمثعيقرأ

بهجاءقداألمرينوكال9فغساقاتاغمحتى
ااالتنزيل
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8

صور
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سور
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يوردوقدالكريمآنبالقراالستداللعلىتوجيهاتهفييقتصرقد

أخرىشواهدالقرآنيةشواهدهبجانب
عن

مثلوذلكالشريفاالحديث

رشآلتأجمتغكمتعالىقولهلقراءاتتوجيههعندذكرهما
ريى

1ؤآفمحغئحمأ

أبوقرأفقد
وحدهعمرو

أئيغكم
مضمومةالالمخفيفةالباءساكنة

القرآنكلفيالغين

الباقونوقرأ
أتفغئهم

3القرآنكلفيالالموتشديدالباءبفتح

تقغالفعلنذكرفقد
إلىيتعدىوقدواحدمفعولإلىيتعدى

فقاللذلثهاستشهدثمالتضعيفأوبالهمزةنقلإذامفعولين
و

ال

بهجاءقداألمرين
بالهمزةنقلفهذاضذتجتعثكمتوكوآأمإققالالتنزيل

الزشوؤتقغ6يقا3البالتضعيفوالنقك
تا
أ

إلكزال
ين

4رشالمألقتاتئغتقغكدتموإقريهبة

منواحدةوكللالتنزيلفياألمرينفكال
مجيءفياألخرىمثلاللغتين

هلاللهئمالحديثوفيبهماالتنزيل
بئغت

6

الكلريمالقرآنجانبإلىالشعريةبالشوأهدالفارسياستشهدكما

وردتكذلكالتنؤيلبهاجاءقدأنهاجانبإلىالمسالةهذهأنموضحأ

األعراتسورة1
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ي
العربلغة

ومن
محتعالىلقولهتوجيههعندقولهذلك

ى

ئضإلز

1الزغاه

أرادالزعاشأيضذزحثىقرأفمنفقال
مواشيهميصدرواحتى

من

سائروفيالتنزيلفيكثيرالمفعولوحذفالمفعولفحذفوردهم

ثبتااللذينالمفعولينأحدفحذف2شتييذاأتأشاإلدينإلزسبحانهقالالكالم

هوإنماالمحذوفوالمفعول3صتاغةآدذرثكمضكسبحانهقولهفي
لتنذر

4الشاعروقالإليهمالمبجوثأوالناس

الضجئاتنكباءصيزبأصحالبتضرئهمأتاويوقاليغدقن
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انيأ
االثماذةالقراءاتإيرادفيمنهجه

فقدكثيرةمواضعفيالحجةفيالشاذةبالقراءاتالفارسياستشهد

ستينعنيزيدفيماالشاذةالقراءاتأورد
ويظهر1موضعا

شواهدمن

عليأبي
من

اعتدادهالشاذةالقراءات
االحتجاجفيالقراءاتبهذهكثيرا

القراءةينسبالقدعديدةمواضعفيوهووالصرفيوالنحوياللغوي

أنزعمواأو3بعضهمزعمأو2قراءةوفيأمثالفيذكرلصاحبها

مسعودابنقراءةفي
مثلوذلكشاألعمقراءةأنزعمواأو4

تخزفيؤقااللهعبدحرففيأنهوزعموا
من

قنثقز
كضاجمقا

6
ا

7

يصرحوقد
منرويماقولهمثلالروايةصاحبفيبشكهأحيانا

أن

احدهماقرأأبياأواللهعبد
اا

ذلكوغير8
من

فيهايسندالالتيالعبارات

استشهادهعندذكرهمامثلوذلكالقليلفيإالالشاذةالقراءاتالفارسي

قالعثمانأباأنذلئهيقويوممافقالالشاذةالقراءاتبإحدى

101262738الحجةالمثالصييلعلىافظر2
0

9073
2603491و

354
و
و3821

4982744089142
و
69306933254

25912042لحجة31

200الحجة13
522و2232الحجةوانظر4

و3813لحجة1
4591

دا532الحجة

16

سور
وأبوكلثيرابنقراءوهي1474فصلت

عاصمعنبكروأبووالكلسائيوحمزةعمرو

من
العبحة
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بنمحبوبدثني
القرشيالحسن

عيسىعن
اللهعبدكانقال

بن
أبي

أكثرقدأنهالرغموعلى1القراءةذكرثميقرأإسحق
استشهادهمن

وخطآهاالمواضعأحدفيذكرهاأنهإالالقراءاتبهذه
يعرضوسوف2

نماذجالبحث
من

فصلفيوالصرفالنحوفيالقراءاتبهذهاحتجاجه

السماع

الشريفالحديثإيوادفيالفارسىمنهج2

أوأل
وسلمعليهالثهصلىالنبيإلىالحديثإسنادمنموقفه

عليهاللهصلىالنبيإلىمنسوبةالشريفةاألحاديثالفارسييوردقد

ابيىعنوزوي11قولهمثلرواهاالذيبالصحابيومقرونةوسلم

مسعود
واحيانا3

أو4الحديثفيجاءكمابعبارةالحديثيسبق

11الفارسيقولمثلأثركما
القإلآلتغكوآيغضتترإنالتنزيلفيأنترىأال

ماوكذلكوالكثرةالجموععلىيقعإنمافاإلحصاءئخضوقا
أثر

في

الحديث
من

ااإزذئهاومصزوقفيزقادرهققاالعراققتضتقوله
فهذه6

ااالخطيئةفكذلكالكثرةبهاوالمرادمضافةمفردةأسماء
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سيذكرهالذيالنصأنإلىيشيوالاألحيانبعضفيأنهما
من

قولهمثلمبهمةبعباراتويسبقهالشريفالحديث
و

ازويفيما
1

سيذكرهالذيالنصأنإلىيشيروال2جاءوقدوقوله
من

الحديث

الشريف

ثانيأ
المتنإيرادجؤأسلوبه

عددآالفارسيأورد
من

الذيللتفسيركشواهدالشريفةاألحاديث

كشواهدأوردهكماوالصرفيةالنحويةتوجيهاتهخاللكثيراإليهيتطرق

توجيهاتهفيبهاستشهادهجانبإلىهذأمعينةلغويةظواهرعلىلغوية

والصرفيةالنحوية

النبويةاألحاديثإيرادفيمنهجهاختلفوقد
فقدآخرإلىموضغمن

يأتي
فيفقطالشاهدبموضعياتيوقدكامال33الحديثبنص

نصايذكرالوقد4الحديث
من

إلىيشيرولكنهإطالقاالحديث

حدالفيجاءما11قولهمثلمحتواه
منا

االمعسراإنظار
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العربحالم

أوأل
توجيهاتهفيالشعريةالشواهدإيرادالفارسيمنهج

فيأسلوبهتنوعفقدالشعريةشواهدهفيبالثراءالحجةكتابيتميز

يوردقدفهوالشواهدهذهسرد
قولمثلوذلكلشاعرمنسوبةاألبيات

3األعشىقول1فغلعلىجاءافمما

قذأفشذاكضنزفنافيفلميذفحأثنائنااعطيإلمبىالآليث
11

3

قولهمثلوذلكلشاعراللقبيلةمنسوبةردهايووقد

لرجلالبصريينبعضوانشد
من

4فزارة

يطوزهاالأمالنوبارأيشتزيغفشخةالغيشؤنينفشييؤامز
اا

تمفمأللتجتخواوإنعبيدةأبووقالقولهمثللعصرينسبهاوقد

واحدوالشقمفموالئمفموالقالالمسالمةوطلبوارجعواأي

6جاهليرجلقال

ااستلمىفاهصليألهيلبستلخإننىانائل
7
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و
31981زقز7العربلسان

بهواستشهد
أنعلىالفارسي

بناءينعلىوتجمعفغوزنعلىرهن
من

وهماالجموعأبنية

فغل
و

وهمانجحال
716النحوفياللروصشرحوانظرالكلثرجموعمن
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البيت4
من

75ألالمحيطالبحرانظرالطويل

نففييهجسماجعلوأنهالنفىتئنيةجوازعلىبالييتالفارسيواصتشهد
منى
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قولهمثللبلدمنسوبةيوردهاقد

1اليمنأهللبعضالبيتهذاالغولأبوأنشدني

جختخقبلتكنتإقهغال

ياتيكاجخفيزاكفال
بح

2

عنمرويةيوردهاوقد
وأنشدقولهمثل3النحإةأواللغويينأحد

4وصفاقغالنعلىجاءفيمازيدأبو

وففاثظالقتيةالرجاماهالبوقبللث
جمن

األنياذااالشنؤس
ا

5

مامثلوذلكالبصريينأوالبغداديينمثلنحويةلمدرسةينسبهاوقد

إذاذغذعنحواألصواتاشتقتالعربأناالشتقاقعنحديثهفيذكره

الالسبحانقالإذاوتتىشتخالمجرىهذاويجريداعداعقالوا

6البغداديينبعضوأنشدولبيك

الييتان1
بيويححجتيهـحجتجالرجزطورمثمن

أبدلتفيماجنيابنبهاصتشهدوقد

الحربلسالةوانظراليمنأهللبحضلغةوهي157المحتسبانظروالياءالجيمفيه

و5124ان
التصريفشرح957المفصلوشرح21602ودلقم01301دلق

9322العرببةاللغةثواهدفيالمفصلوالمعجم693

بهواستشهد
بفتحالبيتخخلقراءتوجيههفيخجالحاءفتحعلىالحجةفيعليأبو

عاعنوحفصوالكلسألئيحمزةماعداالسبعةقراءوهيالحاء
م

وانظر317الحجة

وجوعنالكلشفه
العربولسان1353453القراءات

2722حجج

317لحجة31

2482لححةاا5
و

و2224
و42034653

4593
5و

024وه914 ولطر

الببت4
من

العربلسانالظرجاهليوهوالضبيالمجشرألبيالطوبل
414بي

8402العرييةاللغةفيالمفصلالمحجم

3902لحجة1

6

من
والشاهد2601قيتالعربلساناناللمفيمنسويةغيرالرجز

هو
الفعلاشتقاق

هيتالفحلاسممنهئت
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1ااقغبئايتالقيكاقلوأمنكتاالكزىانأرانيى

يوردوقد
أنعلىاستشهدفقداإلطالقعلىمنسوبةغيراألبيات

فقالياءتصبححتىفيهاالكلسرحركةتشبعقدالضمائر

الزيادةالياءلحقتكذلكالزيادةوالهاءوالتاءالكافلحقتوكما

أنشدمانحوالزيادةالتاءفلحاق
من

2الشاعرقوله

الزفيةاخطاتفضازفيكيإفاصنضينت
اه

3

الشعربقائلعليأبيتصريحعدمأنويظهر
يرجع

عدمإلىأحيانا

يستشهدألنهبالقائلالعلم
فيمشكوكاأوالنسبةأ4مجهولةبأبياتكثيرا

نسبتها

الحملجوازفياستشهدفقدللشاعرالبيتنسبةفيشكهيذكروقد

6دواداباوأظنهاآلخرقولومثله11فقالببيتالموضععلى

نؤئاهوأستكوبخأصتالخكملعليبليتكغوأبلونى
ه

7

4814لحجة1

من
نقلهأنهالبغدادىوذكرالهزج

عن
رميتيهوفيهالحجة

األدبخزانةفيالبيتفاقصدت

القرآنعرابومشكلل5862
1304

الحجة
59203

4و2501الحجةالمثالسبيلعلىانظر4
683

و
57وه4604

و
6424

4724الحجةالمثالهصصبيلعلىانظر
3و

372

البيت6
من

ومغنى11474عللواللسان13022121291الخصاكصدوادأليالوافر

أصالحكلمفبهوالثاهد85563العرببةاللغةشواهدفيالمفصلوالمعجم248اللببب

شرروجوابجزمموضعوهوالموضععلىالحملجوازفيبالجزمواستدرج

2104لحجة31
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من
لمالتيالمواضعكلعلىينطبقالبالقائلالعلمعدمأنالواضح

أنهذلكعلىوالدليلالقائليذكرها
الفعلتعديةعلىاستشهادهعند

1قولهاالجاربغيرجاءافمماقالالجرحرفبغير

المطلوغئيكزفي
ممس

فىلكلقزهوان2صتخز
ود

اشتمسا
3

أشارأنهبدليلالخنساءهيالبيتهذاقائلةأنيعلمأنهالواضحفمن

قولهاابقولهالبيتإلى

يكلتفىفقدأيضاتنوعفقدإيرادهعندإليهواإلشارةالشاهدموضعأما

الشاهدموضعبذكر
من

فقدكامألهالبيتيذكروالالشعريةاألبيات

حكلي11قولهمثلوذلكفقطفيذكرهاكلمةالشاهديكلون
بعضهمعن

مجرىيجريفذلكالهمؤتينبتحقيقخطائئئ
المرفوضةاألصول

لحو

ضتنئوا

و
4ألا

1

أأة

البيت1
من

ةفيهوالثاهدالخنساء87ديواقشرعللخنساءالوافر
طلوعرنييذ

تعديةوهو

الجرحرفبنيريذكرنيالفحل
وهو

الباء

255الحجة2

أ
من

بنقعنبقولالبسيط
صاحبأم

منجربتقدأعاذلآل
ألقواأجودأنيخلقي

ضننوادانآ

والشاهد93363535الكلتاب
اإلدغاممفكلوكةأصلهاعلىضثوامجيء

084الصرففيالزواهرعنقودوانظرباالدفامضئوليقولأدةوالقياسواالستعمال

4

من
أقول

س
النجم

لهشاماالبلفيهيصفطويلرجزمن
الملكعبدبن

ة

قثكلوالؤتجى
من

وأظللأظلل
ويعد

من
ئنبلوطفبرإنالليطولي

3535ابا

1772الحجة
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كثرالشاهديكونقد
من

فيكتفىإضافيامركبايكونأنفيمكلنكلمة

موضعإلىالكلمةإلضافةكتمثيلهوذلكالبيتبقيةيذكروالفقطبذكره

1لهوقوفيفوللمضافا

الجئارزأل
ء

يريدالعثارعندزلأي
يزاللفطنتهأنه

عن
فيهيعثرالذيالموضع

بهيرادالموضعهذافيالمصدرويكلونيعثرفال
المكانكانهالمفعول

2قولهذلكومثلفيهالمعثور

الئزايةحتأعلى

أي
البرايةعند

3النابغةوقول

متةالمجرابى

اي
المجسةعند

قطعةهي
منييتمن

ذاليسي
ر

وعومقبلالبألالفارصي

والغذرالؤكثؤتبتاليثايىزلكاييهسلخععتةينشقيكالذ

عن01مقبلابنديوان
الهاعش281الحجة

2

منبيتمنجزء
وتمامهالهذليلالعلمالوافر

على
ححت

طوالشزجميفيخملؤاجملالشزفخيريالئزاصية

اللسان
6144الحربيةاللغةثواهدفيالمفصلوالمعجم222حتت

منبيتمنجز
الكالمل

وتمامهالمتجرتفيقصيدتهعن

ل
ئنتفذفيفيطحنتطحنتةذا

ه
ئقزتلبالعييرالتخشةزابي

فيالمفصلوالمعجم04النابغةديوان
ثوافد

2834العرييةاللغة
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مثله
ة

1

الضتجؤدبضئة

أي
عند

االتجريدأيالمتجرد
2

مثلالشاهدموضععلىيحتويوالذيفقطبالصدرياتيوقد

منسيبوبهحكاهمالهالفعلىصفةفعالنمنجاءفمما
قولهم

3قالندمانغيرهوحكلىخمصان

طيباالكاسنيزيدوتنفات

فقطالعجزيذكروقد
من

يقولالبيت

المعنىأنذلكعلىيدلفزيادةكيفزضاقولهفيالفاءفاما

6الشاعرقوالالفاءزيادةفياآليةومثلبذلكفرحواما

اافانجزجميذلكفعندهلكدتأوإذا
3

أنهالحجةمحففوذكر
منببتمنجزء

ونمامه93دبوانهفيللنابغةأبضاالكالعل

المتجردبضةالروايخلرئامفاضةغيرالمتنينمحطوطة

ييتعلىعشرتكلماالهامثى202الحجة
لطرفةآخر

من
الطويل

المركبتفسبه

اإلضافي
رحيبوهو

المتجردبضةالئذاتىبجتيىرقيقةمنهاالحييبقطالث

2783الحربيةاللغةللشواهدالمفصلالمعجم

29102لحجة31

للبرحبيتمنصدر
مسهربن

وتبامه

الثجوماذاتغورتسقيثطييأنريذالكاضونلحان

2275فدمللسانا

30الحجة4
3و252المثالسبيلعلىوينظر02

92
379و

و
4051

و
6153

0185يوخمه

البيت
من

للنمرالكالمل
بن

يىتمامهتولب

أفتكتهئتفتصأانتجزعيال
و

تتكتذا
فانجزجميذلكفعند

6832ثفىعربالولسان1431لسيبويهالكلتاب
و

األدبوخزاتة11112خلل
323

4693العربيةاللغةشواهدفيالمفصلوالمعجم

127وينظر4182الحجةس
و
31023242

و
4323

و
6254
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فإناقولهمثلوذلكالعجزينيذكروالمتتاليينبصدرينياتيقد

وبينبينهايفصلهلقسمهيالتيالجملةأرأيتقلت
عليهالمقسم

والفاعلبالفعلمتعلقانوالمجروروالجارباللهقالواقدقيلبالجار

1قولهوكذلكالمضمرين

ثعاتزنيألم
ربي

الدفرأشتغالحلفةعلى

قسمايتلقىأشتماالجعلفيمن
علىقولهعلقثراقولهوهو

هدتبعاحلفة
اا

2

أجزاءذكريكونوقد
من

موضعفيكاملةوذكرهاسبققديكونأبيات

آخر

الكنصارفكلذلك11يقول
3قولهكانكمااالبتداءحروفمن

الذقاتقطزامناافعلىولكن

و
4قوله

لباليالاوقىأئمولكن

قطعتان
منييتينمن

وهماللفرزدقالطويل

عاهدتترنيألم
ورى

قاكماومقامرتاجلييننني
والخارجاصلماالدهزأشتئمالحلفةعلى

زوزكالفئمن

2052خرجواللسان181المحتسب1643لسييوبهالكالب
و

2972رتج

األدبوخزانة
2328النحوثواهدفيالمفصلوالمعجم4364و1322

32636لحجة21

البيت
من

للحصينالطويل
بن

األدبخزانةوانظرالحمام
وذ94أل7

ر

اليغداد
ا

أنثدأنه

بهواستشهدعليأبوإيا
الذمىفريقطرقالهممانهوقالالمضافحذفعلى

الخزانةا

الحربولسان4351المفصلوشرح7194
فيالمفصلوالمحجم862نم41ادم

2328النحوشواهد

التاليالشاهدفيالبيتتكلملةانظر8
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أل111ذلكلى

وقدفقطالعجزينبذكرالموضعهذافياالستشهادفياكتفىفقد

غيرأخرىمسالةعلىبهمااستشهدوقدكاملينالبيتينوذكرسبقكان

2معملةغيرمخففةالكنفيهجاءتوممافقالهألولىالمسالة

ذلكعلىشواهدوذكر

3زهيرقولومثلهقالثم

الئتاييأؤقىأثمولكنآؤقىأتمضطغنلقدباليت

4اآلخروقول

الذفاتقطزامناأفظىولكنكلوفتاتنقىالباألعلىفلشنا
اا

النثريةالشواهدكانيا

فقدالحجةفيتوجيهاتهفيلألمثالإيرادهفيعليأبيأسلوبيختلف

11قولهمثللقبيلةمنسوباالمثليورد

بنمحمدوروى
السري

عن
أحمد

2971لحجة11

2971الحجةى

ال
منت

1157بولالحربلسان752زهيرشعرشرحالوافر
15بلىالبالكةوأساس

607العربيةاللغةشواهدفيالمفصلوالمحجم

65عليهالتعليقصبق

2971لحجة1
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عنيحين
قالالفراء

من
أمثال

بنى
ؤلذفي1أسد

من
2غقتيكدفى

ؤندصيغتيبينتفريقهعندالمثلذكرقد
و

ؤتد

للمثلسماعهمصدريذكروقد
ذكرهمامثلوذلكالمثلنسبةغيرمن

قدالبغداديينوبعض4فقالاللغةفيمتعاقبينساكنينلوقوعتمثيلهعند

أنهحكى
سمع

االيطانحلقتاالتقتلهحكيأو
فيهاتعاقبفقد6

وهيساكنان
اليطانفيالمعرفةوالمحلقتافيالمدألف

قولهمثلوذلكنسبتهغيرومنمصدرهذكربغيرالمثليذكروقد

7المثلفياوقالوا
والعقاالالمرخواستمجذنارشجبركلفيأ

ا
8

ؤلدكبالتثنيةويروى
مجمعصاحبوذكر371الفراء2معانيفيكماعقبيكدمىمن

ابنكويروىولدكاألمثال
مىمن

بهنفستالذييحنىكعقي
عقيمثاالنفاصفادمى

أي
من

مجمعابنكفهوولدته
األمثال

3864ولدالحربلمانوانظر2824

الحجة2
5112

ؤتدلقراءاتتوجيههعندوذلك5
و

األياتفيوردتوقدؤند
من77881929

من18وفيمريمدور
الزخرف

و
الحجةانظرنوحمن12

2112ه

ذلكأنالفارصيبهروقدنافعقراءوهيالياءبسكلونمحيائلقراءتوجيهعندوذلك4

القراءليوجهالمثلوأوردمعاوالقياصاالستعمالهفيضاذ

3044144الحجةانظر

يقالالبعيربطنتحتيجحلالذيالحزامللقتبالبطان
ة

اذالألعرالبطانحلقتاالكت

و1561الثواذالقراءاتعراباقظراشتد
335بطناللسان

3144الحجة

اصعنضلاصتمجد
ة

اصتكلثراأى
من

أخداكالنهماالنار
عن

فصلحاحسبهماهوعاالنار

بمنفثبهاالورىيسرعانألتهماويقالبهمالالقتداح
يكلثر

عن
للمجدطلبأالعطاء

3963عجداللسان

6393493لحجة81



قخدلكلمتىأالمعجميللمعنىشرحهعندذلك
و

1مخذ

2يديكوخيزبين

و
ماانسيالفاروذكرفيكالحجبرفيمث

4بالنكرةاالبتداءفيهافجازدعاءمواضعهىسبق

تعالىقولهلقراءاتتوجيههعندوذلك1
ة

وعالقةوكلسرهاالمجيذبضمالمجيذالحرشىذو

3393493الحجةانظرمجيدالكللمةبمعنىاإلمراب

جمر2
وهيالقياصغيرعلىأيباألصلليسأنهوذكلرفيكالالحجرفيمتويهسي

بالنكلواالبتداء
اللسانوافظربهااالبتداءفيهايسوغالتيالمواضعكيرمن

25مت

ومحنىالدعاءبهامقصودألنهالمواضعهنهمئلفيجاكرأنهنرىكمايدكلروالفارصي

حجرفيالهجعلالمثل
البوحواألمتفيكالأمتآ

2243لحجة31

3دا22لحجة1
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الثانيلمبعث

جةامنهع

وائصموفيةالنحويةالمسائلتناولفى





كثيراوالصرفيةالنحويةتوجيهاتهأثناءفيالفارسيرض
من

المسائل

يليوفيما1الخالفيةالمسائللبعضتعرضكماوالصرفيةالنحوية

المسائلهذهتناولفيالفارسيمنهجخصائصألهمعرض

النحويةالمسائلعرضؤالمنطقاستخداما

المسائلفيالمنطقباستخدامالمنطقيةالنزعةالفارسييظهرعند

أحدوترجيحاإلعرابيةللوجوهالرادهفيمثلضربويمكنالنحوية

لقولهإعرابهعندوذلكالخالصاللغوياألسلوبغيرباسلوبالوجوه

أنهعلىينتصشهالشهرأنفذكر2الستقزقكيضقهشتهذينكمقتنوجلعز

بهبمفعولوليسظرف
يخلوالانهذلكعلىيدلئه

من
ظرفايكونأن

مفعوألأو
به

كانفلو
مفعوأل

به
المقيملزمكماالمسافرالصيامللزم

من

3المسافريلزملمفلماإياهالمقيمشهادةالشهرالمسافرشهدحيث

الشهحيكنولمالشهرفيالمصرمنكمشهدفمنالمعنىأنعلمت

مفعوأل
مفعوأليكونكانكمااأليةفيبه

به
شهرأحببتقلتلو

قلتفإنرمضان
ة

الشفزمئكمشهذفمنأقولهفيالشهركانفإذا

مفعوأليكنولمظرفا
به

رهضميجاءفكيف
قولهمتصآلفي

442703واختياراتهالفارصعيآراءفصلافطر

2581البقرةصورةى

المعلوآأوللمحمهوراستخدامههنافرىأ
من

الدأمور
الالصيامأنعلىاللغوىاالصتداللفيش

بهمفحولأتالفارسيلرأييميلوالرازي451النحاساعرابوانظرالمسافريلزم

انظرالوجهينويجيز
ة

مفعولأنهعلىاعرابهالهمذانيورفض348الرازكالالفخرتفسير

2االمجيدالقرآناعرابفيالفريدانظرفقظرفأنهعلىسصابهاررى
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ماعلىذلكيدلهالقيلبهمفعولأنهعلىذلكدلوهالقفيضمه

بعدفيهوقعإنمااالتساعألنذكرته
ااسائغوذلكظرفااستعملأن

فيالتقسيمعلىالفارسياعتمادالسابقةالعبارةفييخفىوال

علىاالستدالل
علىالتدليلفيالفارسييستطردثممعينإعرابيوجه

علىيعتمدالذيالجدلإلىبلجوئهوذلكاختارهالذياإلعرابيالوجه

لكلمةالفارسيأوردهالذيإلعرابواودحضهاالتساوالتإيراد

جديدايكنلمالشهر
عمن

علىغريبأوالقبلهأتى
من

أتى
فيمنبعده

يميزماولكنالقرآنإعرابتناولوا
الفارسيأسلوب

هو
التناولأسلوب

أكثرالمنطقيةالمناقشةعلىيعتمدالذيوالترجيحالتوجيهفي
من

اعتماده

الشهحأنعلىتدليلهفيبغيرهالفارسيقارنافلواللغويالتفسيرعلى

مفعوألوليسظرف
النحاسيقولغيرهذكرهقداإلعرابهذافسنجدبه

هذافيالفائدةمايقالالشهحمنكمشهدفمنأ
و

والمسافرالحاضر

زمانظرفهووإنمابمفعولليسالشهرأنفالجوابالشهريشهدان

الشهرفيالمصومنكمشهدفمنوالتقدير
0

الفرقيخفىوال
بين

ألسلوا
بين

واحدواإلعراب

14353الحجة1

451للنحاسالقرآنعراب2
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االنحويهطالمسائلمناكشةالتقسيمأوالممبر

يميلالذيالرأيإلثباتواختبارهاالمختلفةالفرضياتبطرحوذلك

ؤاتيستغإصتماجميلتعالىقولهلقراءاتتعرضهعندذكرهمامثلوذلكإليه

وكسن3
و

لوطا
3الغقيلىغلىفضتناوخأل

تعالىقولهفيونقصانهاالالمزيادةفياختلفواأنهمالفارسيذكرفقد

وأبووعاصمونافعكثيرابنقرأفقدؤآليستغ
بالعامروابنعمرو

3بالمينوالفنشعأوالكلسائيحمزةوقرأواحدة

11الثانيةالقراءةتوجيهفيالفارسيفقال
فيوالالماأللفهفأما

يخلوافلاليشع
من

أوالمعهودأردتإذاالرجلحدعلىتكونأن

الالإننحوالجنس
ى

فالالعباسفيدخولهاحدعلىأوخستير

منواحدعلىيكونأنيجوز
حدعلىيكونأنيجوزوالذلك

العباس

كذلككانولوكذلكالعباسأنكماصفةكانكذلككانلوألنه

لزمهولوالفاعليلزمهأنلوجبفعألكإنولوفعأليكونأنلوجما

يحكىأنلوجبالفاعل
يجزلمكذلككانولوجملةكانحيثمن

عليهالمقيسأياألصلأوصافإيرادوهوواحدكلالهماوالتسيمالسبرا
د

بحضهابطال

11الالنعريفاتكابللعليةالباقيليتحين

2

سور
األنحام

668

441خالويهابنوحجة243الفراء1معانيوانظر262والسبحة3733الحجة
و

عراب

ومعجم212إلتحافوا2062لنشروا97لتيسيروا1834لكلشفوا813لنحاصا

2501القراءات

3012العصرصورة4
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وليسءبإشارةالفعلعلىتدخلالالالمأنترىأاللهالالمحاق

منشيءفيهيجزلمفإذاالرجلهذاكقولك
اازيادةأنهثبتذلك

1

سواءإلعرابالتعرضعندذكرهماالتقسيمفيهاستخدممماكذلك

3شؤاأتعالىقولهفي
2ئنإلزفلتآتمررتهتمآآدذرغقيتم

يخلوالأنهفذكر
من

بأنهرفعتهفإنمبتدأخبرأومبتدأبأنهيرتفعأن

يجزلمخبر
عنهمخبرالكالمفيليسألنه

مخبرايكنلمفإذا
عنه

بطل

يكلونإنماالخبرألنخبرايكلونأن
عنهمخبرعن

أنهثبتذلكفسدفإذا

قبلومااالستفهامقبلألنهخبرايكونأنيجوزالفإنهوأيضامبتدأ

يكونأنإذنيجوزفالاالستفهامحيزفيداخأليكونالاالستفهام

3االستفهامعلىمتقدمااالستفهامفيعماالخبر

وأثبتالثانيباإلعرابتتعلقالتيالفرضياتكلالفارسيذكرفقد

ليصلبطالنها
من

وهواختارهالذياإلعرابإثباتإلىذلك
شؤاءأن

خبراوليسمبتدأ

الصرفيةبالمسائلالنحويةالمسائلمزج3

سئجئوآمىالنينؤآئاتعالىقولهلقراءاتتوجيههعندذكرهمامثلوذلك

4ييفاخالإلينلحتةا

الحجةويتظر4224324الحجةوينظر3543الحجة
الحجةأيضأوينظر5323

343و616

26البقرةسورة2

1962الحجة

1801هودسب
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ونافعكثيرابنقرأقدأنهذكرقد
و

أبو
أبيروايةفيوعاصمعمرو

عنوحفصوالكسائيحمزةوقرأالسينبفتحشجذواعامروابنبكر

1السينبضمشجذواعاصم

حكىعليأبوقال11قالالسينفيالضملقراءةالفارسيتوجيهوفي

أنكمامتعإلغيريكونأنوينبغيشعيدفهوشغادةيسغذشجدسيبوبه

يجزلممتعديايكنلمصماذاكذلكشقيهوالذيخالقه
أن

للمفعولهيبنى

به
للمفعولهالفعلتبنيإنماألنك

تعلقإذابه
به

مفعوال
به

لمإذافأما

السينضمكانكذلككانوإذالهتبنيهأنيجوزفالمفعوللهيكن
من

يكونأنإالمستثقألشجذوا
عنخارجةلغةفيهسمع

3أالقياس

بدأهاقدللمفعولالمبنيلقراءةالنحويالفارسيتوجيهفيفنرى

الزماأومتعدياالفعلبكونالبنيةوربطللفعلالصرفيةالبنيةبذكر

اللغويةبالعلوموالصرفيةالنحويةالمسائلمزح4

توجيهاتهفيالفارسييمزج
بين

منوغيرهالنحو
مثلاللغةعلوم

لقولهتوجيههعندحديئهمثلوذلكالقافيةوعلمبالشعراستعانته

الىتعا
لفمؤ

3

و

4الزسئوتا

و

الشيقا

69لتيسيروا334النحاسابإعروافظر933والسبعة4873الحجة
و

2النشر
0

92

2114القراءاتومعجم

4873لحجة21

33األ صور
باوتظنونتحالىقولهودقصدحزا

ه
الظنونا

سور
األحزاب

اأطحناياليتناتعالىقولهويقصد3366
ه

الرسوالوأطعنا

األحزابسورة
نحالىفولهبفصد3376

ت
السببفاضلوفادكبراءناصادتناأطعنااناربناوقالوا
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وجهيقول
قول

من
المصحففيأنهااأللفالوصلفيأثبت

وهيكذلك
آيةرأس

ورووس
بالفواصلتشبهاآلية

كانتحيثمن

اكزتنشبهفكمامقاطعالقوافيكانتكمامقاطع
ك

1

و
2أقال

3نحومنهنالياءحذففيبالقوافى

يالينأنالموتحنركا

و

انكرللهانتسبتأماإذا

اابالقوافياأللفإثباتفيهذايشبهكذلك
4

النحويةالمسائلعرضفيباالمورالعقديةاالستعانة5

ذكرفقدالعقديةبالمسائلالنحويةللمسائلمعالجتهفيالفارسيمزج

ظاهرأحدهماعاملينأحدعلىالحمليختملقدالنصأنالفارسي

وذلكالمضمرالفعلعلىالنصيحملأنيختارولكنهمضمرواآلخر

عنعرفوماوصحتهباالعتقاديتعلقلسبب
الفارسي

من
عةنرتغلب

منوهي9851الفجرصورة1
ريهابتالمااذااإلنسانفاماتعالىقوله

ونعمهفكرمه

فيقول
لى

كرمن

منوهي9861الفجرسورة3
فيقولرزقهعليهققدرابتالماااذوأماتعالىقوله

ي

أهانن

منبيتينمند
وتمامهمالألعشىالمتقارب تطصا

منالبالبارتيادكاليمنغنيفهل
يافيقأنالموتحلمير

أنكلرقلهانتسبتمااذاوجفهشانيءكاسبومن

األعثىديوان
وافظر091291

314النحوفيالدروسشرعة

5964الحجة8



الفارسيقالهماذلكفمنالكلالملموعبالفلسفةوالتاثرلمنطق
عند

1رشااليخغلخيمثآتخالئاتعالىقولهإلعرابتعرضه

فيالعاملفيفالقول2رشالتأليخغلخيحثآظئالقألقولهفاماافقال
يخلوالأنهخيثاأ

من
وإنغيرهاأوالمذكورةهذهأغلميكونأن

آغلمعمل
يخلوفالفيه

من
فالظرفغيرأوظرفايكونأن

يجور
أن

علىأعلمفيهالعامليكون
قولهفيساعةفيأحوجعملماحسب

ساعةأحوفيالجرضنؤخدنافإنا

المعنىألن
يصير

يوصفوالالوقتهذاأوالموضعهذافيأعلم

كذامكانفيأعلمزيدتقولكماأوقاتأومواضعفيأعلمبأنهالله
منه

يجزلمكذلككانفإذاكذازمانأوكذامكالنفي
العامليكونأن

يجزلموإذاهذهأغقم
وإذاأغلمعليهيدلفعالكانإياهيكونأن

يجزلم
انتصابانتصابهوكاناسماكانذكرناهلماظرفاخيذيكلونأن

المفعول
كئمفيذلكيكلونكماعاالتساعلىبه

و
ونحوهماقتى

ااعليهاالجاردخولذلكويقوي

ا

صور
ألنعاا

6421آ

2

سور
األنعام

6421

البيت3
من

ألوصالطويل
حجربن

وتمامه

الصونيالىساعةأحوجالحرضناوجدناف
ئشهمريإيمانيمن

أوسوديوان3494الخزانة
121حجربن

15262الحجة4

15262الحجة



مسائلعلىالنحويوتاويلهااآليةإعرابفيالفارسياستعانقد

الذيعرأباإلإلىمنهاووصلوصفاتهتعالىاللهباسماءتتعلقعقدية

غيرهعلىيرجحه

النحويةالمسائلفيالفقهيةباالخكاماالستعانة6

ومن
المساثلفيالفقهيةكاألحكامالشرعيةباألموراستعانتهأمثلة

وآزختكمالنصبلقراءةتوجيههعندذكرهماالنحوية
من

تعالىقوله

يال
إبئفتئتمإذاآمنوآاليينتجلقا

الضالة
ؤخوقفاغسيئوا

م

ؤاتسخوايرووشغاتتزاييإلىؤفيلإليكم

1اتحعببرإبىؤأزلجلكم

وأزخقكموالكلسائيعامروابننافعقراءةهيالنصبوقراءة

2نصبأ

و
ااعاصمعنحفص

ك

اوقرأ
وأبوكثيربن

وحمزةعمرو
خفضاوآزخيكم

اا
4

11الفارسيفقاله

فقالنصبمنوجه
ذلكحملأنهوآزخقكم

العملألنالمسحدونالغسلعلى
علىعلمتفيمااألمصارفقهاءمن

ورويالمسحدونالغسل
وقدقومارأىوسلمعليهاللهصلىالنبيأن

كااقيدبللعرللالسالمعليهفقالتلوحوأعقابهمتوضؤوا
111الئار

صور
الماكلة

56

3412لحجة21

3412لحجة1

والتيسير604704والكلثفه921خالويهابنحجةوانظر242والسبعة3412الحجة4

والنث47
ر

1035135واإلتحاف2452

043الطهارةفيمسلمروا
وأحمد

و02أل2
454برقم1551ماجةوأبن304

28



المسحفييكونأنأجدرهذا
يكادالالماءإفاضةألنالغسلفيمنه

االلعضوعامغيريكلون
1

تتعلقالتيالفقهيةباألحكاماستعانالقراءةلهذهالفارسيتوجيهففي

علىالحملفيبهاواستهدىالوضوءفيوالمسحالغسلباحكام

الفقهيالحكلمهوالقراءةهذهتوجيهفيالرئيسيالسببفذكرالعامل

وجوبوهو
ذلكأنوذكرالوضوءفيالقدمينغسل

من
فقهاءإجماع

الفقهيالرأيهذاأنوالحقيقةاألمصار
من

الشيعةتخالفالتياآلراء

القدمينفيالواجبأنيرونالذين
هو

الغسلوليسالمسح
فيورد

المسحهوالوضوءفيعندناالرجلينفرضأناعلمالشيعيةالموسوعة

الغسلدون
ومن

جماعةذلكعلىوافقناوقدالفرضيؤدفلمغسل
من

2عباسكابنوالتابعينالصحابة

عندومناقشتهاالمسألةهذهأنوالحقيقة
الفارسي

من
التيالمسائل

فيالتوجيههذاأنوذلكخصمهوحجةحجتهذكرفيصدرهسعةتظهر

3األقربالعاملعلىالحملفيالفارسيرأييخالفالجرقراءة

ثيرآالمفسروننقلوقد082النحاصاعرابوانظر3612الحجة1
من

التيالفقهاءآراء

ل

بهلحلق
ه

262كلثيرابنوتفير1623والكلشاف619القرطبيتفسيرانظراألية

ءالحوارمنندىالشبعبةالموسوعةموفعراجع3
ط5طةنطغلهـ

من0742انظر
الفارسيآراءفصل

38



النحويالتاويلبالتفسيراالستعانة

لتفسيرالمختلفةاإلعرابيةلألوجهإيرادهعندالفارسييلجاقد

الذيالتركيب
يتناتاويألوتاويلهالقرآنفيورد

إعرابيوجهكلمعشط

ذينالإختعالىقولهقراءاتلتوجيهتعرضهعندماذكرهمثلوذلكذكره

1اإلمتآلئمالقلجمنذ

بكلسراإلسالئماللهعنذالدينإنقرأكلهمأنالفارسيذكرفقد

األلففتحفإنهالكلسائيإالاأللف
من

2اإلسالئماللهعنذالدينن

ء

كثروذكرالكسائيلقراءةتوجيههعندالفارسيفذكر
تقديرمن

11فقالبتفسيرهتقديركلوربطالواحدلالعراب

جعلهأنفتحومن

يظهرلملماالعاملفإنجملتينتقديرفيكانوإنوالبدلبدأل

تبدلهأنجازبدألجعلتهفإذاالصفةأشبه
أحدهماشيئينمن

من
ألأدألقوله

الدينأناللهشهدالتقديرفكأن4ئإيئإدةآل
عنده

البدلفيكلوناإلسالم

من
هوهوفيهالشيءالذيالضرب

هوالذيالدينأنترىأال
اإلسالم

تهجعلشئتوإنالمعنىفيهووهووالعدلالتوحيديتضمن
من

بدله

جعلتهضئتوإنوالعدلالتوحيدعلىيشتملاإلسالمألناالشتمال
من

ا

صوؤ
341صمران7ل

991002للفراء1القرآنمحانيوانظر20202والسبحة322الحجة3
و

النثحر

ومحجم1274واالتحاف2832
1193القراءات

كماالبصرينرأىاوطبدآلالجملةكوناالالهمزفتحقراءاعرابفيالفارسييدكرلم

وجهينوجمرالرازىالفخرذلئابهر
وانكلر4522الغيبمفاتيحانظرآخرش

6862الطبريتفسير
و

1455المجيدالقرآناعرابفيوالفريد1971افالكلث

سور
381عمراناكا



فيكونوعدلقسطاإلسالمهوالذيالدينألنلقسط
من

الذيالبدل

اهواهوفيهالشيء

النحويةالمسائلمناقشةفيالمختلفةاالراءإيراد8

سبق
النقلوكثيربشيوخهالتاثرشديدالفارسيأنذكرناأن

عن

أكثريذكرفهوواآلراءالمسائلبعضيناقشعندماوهوالمصادر
من

بالدفاعيكتفيوالنظرهوجهةويشرحللمخالفويحتجرأي
عن

رأيه

آظئمؤالقألتعالىلقولهإعرابهعندذكرهمامثلوذلكفقطالشخصي

يالقإقصزاممىتركئاقممروليآغذائغ
ئن

ئؤاضغنجمتماةقاذوائخزفوألدين
جيما

3

شيوخناأحدفسألنيفقالط
عنه

نصيراباللهوكفىالتقديربأنفاجبت

من
فقولههادواالذين

جمن
الناسواكثربالنصرةمتعلققاذواالذين

المعنىأنإلىيذهبونعلمتفيما
من

أيالكلميحرفونهادواالذين

وهذا3مقامهالصفةوأقيمتالموصوففحذفالكلميحرفونفريق

4امممئخزفونيةدوكلتمآخردنشفاغوررقؤيمللكيبستماءهاذواالإلينؤينلهلقوأشبه

قالكأنهشفاغونلقولهصفةاآليةهذهفييحرفونأنفكما
ومن

يسمعونهفيماليكذبوايسمعونأيللكذبسماعونفريقهادواالذين

عنهويحرفونهمنه
فكماالكلميحرفونيأتوكلمآخرينلقومسماعون

القرآناعرابفيوالفريد1971والكلشاف7863الطبريتفسيروانظر333الحجة

11455المجيد

3
5464النساء4سورة

أحدهمايخترولمالوجهينعطيةابنذكلراإلمالء164وأجازهماالوجهينالعكليريذكر

226الوجيزالمحرر

4
الماكدصورة

514



اآليةفييكلونكذلكشفاعونلقولهصفةهنايحرفونن

ألخرا
ى

1

األخرالرأيذكرثمأوألرأيهالفارسيذكرفقد
وبعد

الرأيذكرأن

اآلخرالرأينظروجهةيشرحأخذاآلخر
لآلراءالفارسيعرضوعند

ولمأحيانارأيأيختارقدالنحويةالمسائللبعضتعرضهأئناءالمختلفة

يختر
الفارسيآراءفصلفيذلكرناذوقدأخرىأحيانفيمحددارأيأ

بالتفصيلواختياراته

النحويالتوجيهقيالمعنىعلىاالعتماد9

ويربطالتركيبمعنىإلىمنهاليصلالمفردةبالكلمةالفارسييبدأقد

النحويةتوجيهاتهفيالفارسي
بين

المعجميوالمعنىاإلعراب

بهيصلالذي2للمنكردة
التركيبمعنىإلى

ومن
عندذكرهماذلك

3الضعيهذوالغرثتعالىقولهقراءاتتوجيه

اقاالحيث
وأبوونإفعكثيرأبنقرأ

ذووعاصمعامروابنعمرو

والمفضلوالكسائيحمزةوقرأرفعالمجيذشىالغز
عن

4خفضالقجيلعاصم

29لحجةانظروأ25363لعئ11
5062و

883اإلعجازدالكلانطر2

سور
5851البرو

األخفشومعاني452الفراء3معانيوانظر876والسبعة6393الحجة
وحجة2535

763خالويهابن
د

واإلمالء271535والتيسير2963والكلشفه3801النحاسعراب

2106إلتحافوا2993لتشروا
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11قال

ذوقولهمتبعاكانالمجيذالعرشىذوفقالرفعمن

أالعرش
جرومن

النحويينفمنالمجيلالعرشذوفقال
من

جعله

وصفاأجعلهوالقالريهلثتشإليذنطمثنإبنفيربكلقولهوصفا

منومنهمللعرش
قال

االلعرشصفةهو
إذازيدأبوقالفقال3

مجدتقيلوشبغتاقزغتصمكلئةأرفياإلبليعنىرعيتها

تمجداإلبل
إمجادااإلبلوأمجدتقالهذافيلكفعلوالمجودا

أشبعتهاإذا
من

عنورويهذافيلهافعلوالبطونهاومألتالعلف

عنعثمانأبي
كلفيالمثلفيوقالواأشبعتهاأمجدتهاعبيدةأبي

كئرأيالعفاراستمجدفيوقيل3والجقازالمرخواستمجذنارشجبر

ثرأالشجرفيوليسقالواوصفتناره
نارا

منه
كلفياألصمعيقال

ذلكيقالوالعفارالمرخواستمجدنارشجر
كلهمفيالقومذكرعند

المرخواستمجدبقولهمويرادقاالبعضهمالفضلعلىغلبوقدخير

أيعلفاالدابةأفخدتويقالقالحسبهماهوماأخذاأنهماوالعفار

لهاأكثرت
من

ااالعلف
افقال4

ىمعنفياستمجدفكأن
النأمجد

ومنفيكثيراأفعلموضعفياستعملقداستفعل
وأجرنجاأقطفباب

1

رسو
لبرا

و
5821

4932الكلشافنظروا393لم6لحجةا2

3

والعفارالمرخاصتمجدمعنى
ة

استكلثرا
من

4502مجدالمحيطالقاموصنئتيبالنار

أنهالزمخشريماويقول
من

ولهومجيدماجدفهوكلرمهعظموتخدالرجلتجذجازالم

اوتمجدوأمجادأمجادوقومومجدثرف
انظريمجدونهوعبادرمهبه

ة
األدبخزانة

1823
جمهرو

األمثال
1371

وو
و229

مرخ335واللسان2381المستقصي

مجد3693و
و

285مجدالبالغةأوأصاسعفح41985

6393493لحجة41
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األناسيصفةفيأغلمولمشيءذاصارمعناهيكونمماذلئهنحو

مجيد
منقراءةيقوياألناسيوصفافيمجيديوجدلموأن1

قرأ

اابالرفع2اتتعيذأذوآلغزث
ك

لكلاإلعرأبيالوجهذكراآليةفيالتيالسبعالقراءإتذكرأنفبعد

لكلمةالمعجميالمعنىشرحوذكرقراءة
آفجد

أنوبعدومعانيها

بشرحاستطردالقجيدلقولهالمحتملةاإلعرابيةوجهاألالفارسيعرض

يربطأنالنهايةفيأرادثملهاالمعجميالمعنى
بين

تؤديهالذيالمعنى

الكللمةهذه
وبين

الذياإلعراب
يرجحه

يؤديهالذيالمعنىيطابقوالذي

وبعدككلالتركيب
شرحقراءةلكلاإلعرابيةاألوجهالفارسيذكرأن

ليستهدىالمجيدلقولهالمعجميالمعنى
تفسيروفىإعرابهفيبه

معنى
ككلاآلية

الصرفيالتوجيهفياكعنىعلىاالعتماد01

منقراءةفيبنيةتاتىقد
بالمعنىفيوجههاالقياسغيرعلىالقراءات

ومن
4ؤغتذالطاضتأتعالىقولهلقراءأتتوجيههعندذكرهماذلك

ا
وكسرالباءوضمالعينبفتحالطاغوتوغئدوحدهحمزةفقرأ

التاء
من

كلهمنصوبأالطاغولتوغتدالباقونوقرأالطاغوت

6493593لعئ1

5851البروحسورة2

6593الحجة3

4

رمو
0506كدلماا

7والتيسيره414514والكلشف231331خالوردهابنوحجة642والسبعة3632الحجة

القرآنيةالقرأءاتومعجم1935واإلتحاف2552والنشر
283

88



1حمزةقراءةعلىمعلقاالفارسيقال
غئدقراءتهفيحمزةحجة11

منهموجعلقالفكانهتجغلفيهعملماعلىيحملهأنهالطاغودة

لفظغئدأوليسالطاغوتغئد
جمع

أبنيةفيليسأنهترىأال

بهيرادواحدولكنهالبناءهذاعلىشيءالجموع
علىوجاءالكثرة

بهترادالبناءهذاألنقغل
ااوتذسيفظنحووذلكوالمبالغةالكثرة

2

تعليألحمزةاختيارالفارسيعللفقد
وهووحدهالمعنىعلىيعتمد

كالماالزجاجذكروقدالصرفيةالبنيةمعنى
يشبه

الفارسيذكرهكثيرا

3القراءةهذهضعفولكنه

سبقممانخلص
توجيهاوتوجيههاللقراءاتتناولهعندالفارسيأن

نحويا
جميعتستدعيالتيالموسوعيةشخصيتهفيهظهرتقد

العلوم

يذكريكنلمأنهكماوالصرفيةالنحويةتوجيهاتهلخدمةوالشرعيةاللغوية

غيرمنخصمهحجةيذكرولكلنهخطئهأوضعفهعلىليدللاآلخرالرأي

خالفولوحتىالخصمإليهذهبماخطأإثباتمحاولةأوتضعيفها

النحويةلالمسائمناقشةفيالجادةمحاولتهيبرزممايههبماص

بعدالةوالصرفية
تعصبغيرومن

وذ413513الفراء1محانيانظرلغةأنهاالفراءكر
ر

هنمهأنأيضااللسانصاحب

قتداللسانانظرالشحرفيللضرورجاءتالبية

إلمالء198وا192النحاصابعروانظر3632732الحجة2

القرآنمعانيانظر3
و

2781881عراب

98





نيالثالفص

الكجةفيالنكولأ

السماعاألوالالمبحث

القياسالثانىالمبحث

واالستصمحاباإلجماعالرابعالمبحث

19





بجهودالدراسةهذهتعنى
فيوالصرفيةالنحويةالفارسيعليأبي

الدراسةتقصدولمالحجةكتابه
النحوبوابفيالنحويةبجهوده

النحويةلألصولبتطبيقاتهاعتنيناولكلنناالفرعيةبتفاصيلهاالمختلفة

و
األصل

هو
المناسبةوالقاعدةالقانونعلىيطلقكماالشيءاأسفل

المدلولإلىبالنسبةالدليلوعلىالجزيئاتعلىالمنطبقة

النحوأدلةالنحوأصولهفيقولالنحوأصولاألنباريابنويعرف

التيالفقهأدلةالفقهأصولأنكماوأصولهفروعهمنهاتفرعتالتي

ااوتفصيلهجملتهعنهاتفرعت

علمالنحوأصولأنفيذكرالسيوطيأما
ايبحح

عنفيه
النحوأدلة

اإلجمالية
هيحيثمن

المستدلوحاالبهااالستداللوكيفيةأدلته

صاحبقدالنححأصولمصطلحنجدفإنناأخرىجهةوعن

آخرمصطلحأ
وهو

غالبافهماالنححأدلة
مترادفينيستخدعانما

221اتالكللي

األدلةلمع2
72

53االقتر

الدليل
هو

يلزآالذكال
من

العلم
بوجود

الحلومفيكمامحضعقليماوالدليلالمدلول

منمركبأوالحقلية
044الكلياتوالنقليالعقلي

39



األدلةمصطلح
لمصطلحمرادفاتعريفهفياألنباريابنعده

ألصولا

فرقفقدالسيوطيأما
بين

النحوأصولأنذكرفقدالمصطلحين

عنفيهيبحث
األصولاعتبرفقدالنحوأدلة

عنالبحثطرقهي
األدلة

هيوليست
ذاتهااألدلة

أنهماالنواجيأشرفالدكتورفيذكرالحديثةالدراساتفيأما

للتعبيرمصطلحان
حسانتمامالدكتورألفوقداواحدامفهومعن

أسماهكتابأ
ب

ذكرولكنهاألصوللمصطلحتعريفافيهأجدولماألصول

النححادلةمصطلحيفقط
و

أدلةأنوالمعروف11فقال2االستدالل

صحيحانقألالمنقولالفصيحالعربكالموهيثالثةاإلعرابصناعة

إلىالخارج
حد

كانإذانقلماعلىينقللمماحملوهووقياسالكلثرة

88النحوأصولعلممصطلحات11

المتكلمينمصطلحاتأحداالصتدالل2
و

المنطقها
وهو

وأبوومالكالثافعيعرثهمصطلح

خصائصهفييعرفهولماستخدمهالذيجنىابنومنهمالنحويوناستعاروقدحنيفة

االستفهامأنكماالدليلطلبيانهاألنباريابنويعرت88النحوأصولعلممصطلحات

جدلفياإلعرابالقراربمعنىاالستقرارالدليلبمعنىاالستداللقيلالفهمطلب

الدليلطلببانهحزمابنويعرفه8النحوأصولعلمومصطلحات54االعراب
قبلمن

أوونتالجهالعقلمعارف
من

األحكالمأصولفىاإلحكالم3يعلمتسانقبل
193

9ا



ي
مصطلحأنذكرثمالحاالواستصحابمقيسلكلوكذامعناه

األدلةهذهاستعمالعلىيطلقاالستدالل
اةا

بماالنحوأصوللمصطلحتعريفوضعفيأشاركأنليكانوءاذا

معيتفق
فاقولهالدراسةهذهتقصدهالذيماالمفهوم

هو
العامةالقوإنين

األحكامالستنباطونظرياتهوعللهالنحوأدلةاستخدامكيفيةتنظمالتي

التيالنحووأصولالصرفيةوالبنىالنحويةالتراكيبعلىوءاصدارها

القياسثمأوألالسماعهيوقوتهاترتيبهاحولباتفاقالنحاةحددها

باختالفواالستحسانالحالهواستصحاباإلجماعمثلأخرىويليها

وأولويتهاأهميتهاحولطبينهم

األصولأنالباحثويرى
و

األدلة
مترادفينغيرمصطلحانا

سبقكمافاألصول
وأشرت

هي
منكتبهمفيالنحاةحددهاالتياألصول

6الألصو11

األصوال3
16

3
جنىابنيحد

عنالحديثفيسابقأ
الخصافيذكلرهافقدالنحويةاألصوال

مواضعفيص

961وا1612الخصائصمتسلسلةغيرمتفرقة
أوأ

1283و593و771
ابنأما

فذ6وترتيبتسلسلفياألصولذكرفقداألنباري
ر

وقياصانقلهيالنحوأصولأن

األدلةلمعحالواستصحاب
720

االقتراحفيحديثهبدايةفيذكلرفقدالسيوطيأما
عن

النقلبترتيبمنهالكللفصوألأفردتابفيذكرهاثمسابقةالاألنباريابنعباراألصوال

جمرضشبادلةفصألأوردثمرابعأواالصتصحابثالثأوالقياصثانيااإلجماعثمأوآل

االقتراحانظرواالصتقراءاالستحسانمتها
1519من



استحدايمكنماوكذلكوإجماعحالواستصحابوسماعياس
منله

النحوعلمفيتفيدقدونظرياتأخريأصول

1المكلتوبةأوالمسموعةالمادةفهياألدلةأما
التيالمحسوسةي

واألحكامالقواعدإصدارفيوالنظرياتاألصولهذهعليهاتعول
وهى

مجردةبنيةتعدالنحوفأصولالنقلأوالسماعمصادرعليهايطلقالتي

تعولالتيالقوانينبمثابةفاألصولملموسةتكونأنفالبداألدلةأما

األحكامإصدارفياألدلةعلى

النظريةاألصولبحثأنإلىالنحوفياألصولدراسةأهميةوترجع

االستدالالوطرقاللغويةالمادةتناولفيالنحاةعليهااعتمدالتي

كثيراأجدىوقوانينهااللغةقواعدالستنباطالنحوي
من

فيالخوض

إليهأشارماوذلكالعلملهذاجديداتضيفالقدالتيالجزئيةالتفاصيل

يقولحيثجنىابن
الرفعفيهغرضناليسإذالخصائصكتابهعن

المصنفةالكتبأكثرفيفرغقدأمرهذاألنوالجزموالجروالنصب

حالوتقريرالمعانيمعادنإثارةعلىمبنيالكتابهذاوإنمامنهفيه

سرتوكيفوالمبادئاألوضاع
1ااوالحواشياألحناءفيأحكامها

123الخصائص

69



الهدفأناألنباريابنيرىما
غيرهادوناألصولدراسةمن

من

الحجةعلىالحكلمإئباتفيالتعويلهيللعلمالتقليديةاألبواب

واالرتفاعوالتعليل
الدليلعلىاالطالعأيفاعإلىالتقليدحضيضمن

الحجةكتاباعتباريمكلنناالمفهوموبهذا
من

تحتويالتيالكتبأهم

تطبيقاولكنتنظيراليسالنحوصولعلى
جميعفيالحالهيكما

هذافيالحجةوكتابالتنظيرلهاالتطبيقيسبقالتياللغويةالعلوم

يعدالمجال
فيمكننالعصرهسابقا

من
والصرفيةالنحويةتوجيهاتهخالال

تنظيرهاسبققدتكونالقدأصوالتطبيقفيالفارسيإبداعنلمسأن

ولكنها
من

وبوضوحصاحبهاذهنفيماثلةكانتأنهاالواضح

األدلةلمعهـ
72





األوللمبكث

ماالسما

9





أكثرالعربيةاألمةتاريخفيمهمةمكانةلسماع
من

غيرها
من

األمم

تجدفلم1بالكتابةبالجهلتاريخهاعبرعرفتأمةالعربألنوذلك

اإلنسانيالتراثالنتقالطريقا
عبر

إالالعصور
عن

السماعطريق

بهيرادمصدرالسماعانالحجةفيالفارسيويذكر
نحوالمسموع

اوالمصيدوالصيدوالمخلوقالخلق
مصطلحالنحاةويستخدم2

معجنبإلىجنبأالسماع
فيعرفهمترادفينباعتبارهماالنقلمصطلح

11فيقولاألنباريابن
النقلالمنقولهالفصيحالعربيفالكالمالنقلأما

الخارجالصحيح
إلىالقلةحدعن

عنهفخرجالكثرةحد
فيجاءماإذا

العربغيركالم
من

شذوماالمولدين
كالجزمكالمهمعن

ب
الن

والنصب
ب

األ
11

4

لدينامافجلالياصريمزهرعلىالدكتوريقولا
من

شواهديتعدىالالمكعويةالنصوص

النحوىالفكلرالقبور
عند

نقأليضيفهكما65الحرب
اإلصالفبلالعربتاربغعن

آ
هذأن

65العربعندالنحويالفكلرفملكلهالذيالوحيدالجاهليسندناابشواهد
نقآل

تاريخعن

726اإلصالمقبلالعرب

2014لحجة31

أصوالعلمفيالمستخدآالمفهومبنفسالسماعمصطدحالغربفياللغةعلماءعنديوجدال

ول5ضةالشذوذيةأوالسماعمذهبعليهيطلقوماالنحو
هو

يونانيمذهب

ليسوباألالقواعدمطردةوغيرمنطقيةغيراللغةبانيقولاألصل
من

مطابقة
بين

أقسام

المعروفالطبيعيوالواقعوالمؤنثالمذكرالنحو
معجم

74اللغويةالمصطلحات

وهيالقياصيوافقاليرافق01علىإالالسماعيطلقونالفهمإذن
الثصذوذلمفهوآأقرب

العالمصطلحفي
سط

فمصطلحأما
ع

مغا
يترجمماوهو

االستماعأوبالسماعحرفيا
وهو

وتحديدااللغويةالمهارةأنواعأحد
قد

ر
منوفهمهالمنطوقءالكلالمادراكملىالمرء

خالل

باللغةمعرفته
معجم

بصددتحنعماالصلةبعيدالمفهوآوذلثا092اللغويةالمصطلحات

األدلةلمع4
082



يليبماالمسموعشروطاألنباريابنحددقد

معاييربعدةالفصاحةحسانتمامالدكتورويحددالفصاحةا

منعددبانتقاءوذلكالمكاناوهي
وسطفيالقبائل

عصوروهيوالزمانالجزيرة
ماأوالفصاحة

بعصوريسمى

واالنتقاءالهجريالثانيالقرنبنهايةوتنتهياالستشهاد

األدبيةللغةالنحاةاختياروهواللغويللمستوىاالجتماعي

اااليوميالكالمدون
1

بالتواترنقلماأنالسيوطيذكروقدالنقلصحة2
هو

الذي

يستدل
به

تواتروماالقرآنفلغةالتواترفامافيقولقطعيا
من

قطعيدليلالقسموهذاالعربوكالمالسنة
من

النحوأدلة

ااالعلميفيد
2

محاطانمصطلحانوالقلةالكثرةومصطلحاالكثرة3
ب

منثير

تحديدالسيوطيحاولوقدالتحديدوعدمالغموض

نقألفذكرالمصطلحين
غالبايستعملونأنهمهشامابنعن

ومطرداوقليألونادراوكثيرا
لبوالغايتخلفاللمطردفا

والنادردونهوالقليلدونهوالكثيريتخلفولكنهاألشياءأكثر

أقل
من

ااالقليل
لخالفحسماالتحديدهذافينجدوال3

88ولألا1

18اقترال31

القزا3
26ض
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بينبوضوحالنحويةالساحةعلىالخالفظهرقد
البصريين

1أحكامهمعلىانعكسمماالمضمارهذافيوالكوفيين

كالمفيشتماوأعنيالسماع11فيقولالسماعالسيوطيويعرف
من

تعالىاللهكالمفشملبفصاحتهيوثق
وهو

نبيهوكالمالكريمالقرآن

زمنإلىوبعدهزمنهوفيبعثتهقبلالعربوكالموسلمعليهاللهصلى

فسدت
ونثرانظماالمولدينبكثرةاأللسنة

ثالثةفهذهكافراومسلمعن

ااالثبوتمنهاكلفيالبدأنواع
2

الثالثالشرطوأهملاألولينالشرطيناشترطقدالسيوطيونجد

كلليسألنهبالقياسكثيرآيرتبطالكثرةومصطلحاألنباريابنذكركما

ما
يصحيسمع

تحفظانوادرهناكأنعلىينصىفسيبويهعليهيقاسأن

عن
ااعليهيقاساكثرولكنعليهايقاسوالالعرب

3

واحدبمعنىالنحاةاستخدمهماقدوالسماعالنقلمصطلحيونجد

وأشملأعمانهفسنجدكمصدرالنقلمصطلحفيالنظرأمعنافإذا

من
التدوينأوالسماعطريقعننقاليكونأنيمكنالنقللنالسماع

غيرهماأو
من

عننقلمافهوالسمالأماالطرق
أمافقطالسمعطريق

هوكماالمسموععلىأطلقناهإذا
وأريدالنحوأصولفيالحال

به

بالمنقولالمسموععالقةألنالمجازقبلمنتسميةأنهافأعتقدالمنقول

العكسوليسمنقولمسموعفكلجزئيةعالقة

األصوللنظر
734الحملاصقوظاهر69

15اقترال21

48الكابك
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الحوبمالقرآنوأل

يعد
علىاإلنسانعرفهاالتيالنصوصأوثقالكريمالقرآن

مر
التاريخ

تاقخنقربحفظهوتعالىسبحانهاللهتكفلفقد
1تخايخطونالذكزقيرقات

الكريمالقرآناعتبارعلىيثاوحدقديماالعربيةفيالعلماءأجمعوقد

االستداللفيوأوالهاالنصوصأوتق
والخالفاتالجدلكثروقدبه

منوكانتالقرآنيةالقراءاتحولالعلماءمواقفوتعددت
مسائلأهم

الخالف
بين

والكوفيةالبصريةالمدرستين
ضيفشوقيالدكتورويرى

القراءاتهذهأن
و

بينهاكانماكأن
من

الذيهواإلعرابفيخالفات

وقواعدهالنحويضعواكيالبصرةقراءنفوسفيالرغبةأضرم

االهوأصو
3

عنعرفوقد
النظربصوفمسموعبكلاعتدادهمشدةالكوفيين

عن

شاذاأوكانمتوترا3قلتهأوكثرته
الشواهدقبولفيالبصريونوتشدد

يقولقاعدةويحددعليهيقاسأنيمكنلماصارمةقواعدووضعوا

مالكوابنالكوفيونوقاسهعليهيقاسالمسموعهذافكلاالسيوطي

اللبسأمنإذا
الكوفيينقاعدةىعلمالشوهو

من
الشاذعلىالقياس

لناوا
د

4ارا

صور
519الحجر

81النحويةالمدارس2

المؤلفأوردحيث5122المعاصرالوصفيوالمنهجوالصرفالنحوفيالكلوفيونانظر

كثيرآ
من

الكلوفيينموقفتوضحاألمنلة
من

السماع

1271الهوامعهمع
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عنما
القرآنيةالقراءات

القراءةشروطالجزريابنحددفقد

ولوالعربيةوافقتقراءةكل11فقالالصحيحة
أحدووافقتبوجه

احتماألولوالعثمانيةالمصاحف
الصحيحةالقراءةفهيسندهاوصح

منهيبلإنكارهايحلوالردهايجوزالالتي
التيالسبعةاألحرف

القرآنبهانزل
ووجب

أكانتسواءقبولهاالناسعلى
عن

األئمة

أوالسبعة
عن

أوالعشرة
منغيرهمعن

اختلومتىالمقبوليناألئمة

ركن
من

سواءباطلةأوشاذةأوضعيفةعليهاأطلقالثالثةاألركانهذه

أكافت
عن

أوالسبعة
هوعمن

اامنهمأكبر
1

أما
عن

وردماكلأنالسيوطيذكرفقدبهااالحتجاج
بهقريءأنه

االحتجاججاز
كانسواءالعربيةفيبه

شاذاأمآحاداأممتواترا
اا

كما2

االستشهادويجوزوأبلغهكالمأفصحاسمهعزفكالمهاالبغدادييقول

11وشاذهاترهبمتو
3

الفارسيالحتجاجنماذجالدراسةستوردالتاليةالصفحاتوفي

االحتجاجفيمنهجهتبينالقرآنيةوالقراءاتالكريمبالقرآن

والصرفيةالنحويةتوجيهاتهفيالكويمبالقرآنالستشهادهأمثلة

1هانالبروانظر19النثصر1
0

813الشعةألحرفوا33133

15اقثرال21

األدبخزانة3
132
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نجدنكادفالالقرآنيةباآلياتباالستشهادتوجيهاتهفيالفارسيكثو

يخلوتوجيها
من

اوقرآنيةآليةذكره
عدة

معنىلتقويةوذلكآيات
أو

معارضاأومالوجهمؤيداأوصرفيةبنيةتقويةأوإعرابيوجهتقوية

والتفسيرالشرحفيفيأخذمستطرداأومعلألاوشارحاأوآلخر

عنيخرجحتىواإلعراب
أحياناالموضوع

يذكرقدذلككلفيوهو

العربباقوالاالستشهاديعقبهاوقدوحدهاالقرآنيةباآلياتاالستشهاد

الكريمبالقرآنالستشهادهأمثلةنذكريليوفيماونثرشعرمن

دشواأ
الكريمالقرآق

ومن
وتقويتهاصرفيةبنيةلتوجيهالكريمالقرآنفيوردبمااالحتجاج

غتزتجيلفتكثطتعالىقولهفيللقراءاتتوجيههعندوذلك
ضاله
آ

ت
لتمبما

ئجط
يل

1

وحدهعاصمقرأقالا
قمكثالباقونوقرأالكافبفتحققكذ

ااالكافبضم
2

ذكوالفتحلقرإءةتوجيههفعند
من

أخوىبنيةالقرآن
اسمبنيةوهى

قولهبالفتحقكتيقويومما11قالهالبينةهذهعلىليستدلالفاعل

تايهوقاآلجمكم
ه

يخييماقايمينوفيه3
أالتكثعلىيدالفماكثين4آبذا

1

رسو
7222لنملا

الحجة2
الفراء2محانيوانظر084والسبعة5183

وحجة072خالوبهابنوحجة55

أ
255والكلشف525زرعةممي

والتيس
ير

533واإلتحاف2773والنشر82

ا
رسو

3477خرفلز

4

صور
813لكلهف01
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رى
تجدرركادالأنئا

فاعأل
من

فعيلفيهالفاعلمكانيكونإنماقغل

يعنىوذلكوكريموشريمظريمانحو
2قكثكانإذاأنه

هي

قلثعلىالفاعلاسمفيهافسياتياألقوى
ممه

كماماكثوليسيث

القرآنفيورد

منجاءماوجهكما
السبعةالقراءاتاختالف

بين
4والجمعاإلفراد

منكلبورود
غلىجميتبمافهتمتعالىقولهالقرآنفيالبنيتين

ا
وأبوكثيرابنفقرأ

وابننافعوقرأواحدةبيهنةعلىوحمزةعمرو

بكروأبوعامر
جماعةتيناتوالكسائيعاصمعن

بحتاهمغعلىعاصمعنالمفضلواحدةبحتةعاصمعنحفص

ااجماعة
6

على1تينةعلىموضعغيرفيالقرآنفيوردقدبانهاإلفرادفوجه

وجهعلىأبوقالاإلفرادصيغة
ماأوالكتابفيمايجعلأناإلفراد

الحجة1
واإلمالء026416النحاساعرابوانظر5183

و
31081القرطبيتفسير

3241لكلشافوا

أبوقالالقراءتينعلىتعليقآالعربلسانفيورد
مكثالعاليةاللغةمنصور

نادروهو

وهوجاكلزومكت
2191عكلثالعربلسانالقياس

العربلسانالثابتالمقيمأيضأوالمكليثماكثميهيثرجليقالأنهمنظورابنكر3

2191مكلث

وجوفي41يراجع
القراءاتاختالف

و
من592892

اليحثهذافيالصرفيالتوجيه

5304ناطر

535والسبحة692الحجة6
692خالويهابنحجةوانظر

و
907النحاسعراب

ومعجم2493واإلتحاف2253والنشر041والتيسير2112والكلشف
4451القراءات
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أتي
به

عدةكاشتوإناإلفرادلفظعلىصبينةوسلمعليهاللهصلىالنبي

بيتةغقىإيئكعتةألأزأيئتقالكماأشياء
ريىئن

3

و

تنكيتةقذتجاءتكم
3ريهكتم

علىهوفإنماوالزئيربالبيناقهجاءواوتعالىسبحانهقولهفأما

ؤالريرؤايمتايآكبناتتجآؤواقتلكزشلئنلمحةضذلهقو
ه

فألن4المي
واحدكلمع

من
االجمعهمالبينةخمغتخمعوافإذابينةاألنبياء

مجردةإحداهماالسبعةالقراءاتفيمختلفتينبنيتينورودوعند

حرفبنفسالمفعولإلىتعدتاوقدافتغلمزيدةواألخرىقغل

6اآلغقىآلتقإإلمىاليممئضغونتعالىقولهاءاتقىفيوذلكالجر

االحفصروايةفيوعاصمعائيوالكحمزةقرأفقد
ي

فعون

مشددة
أبيروايةفيوعاصمالباقونوقرأ

سب

ااخفيفةيشقغوناال
7

1

2112البقرةمرةعشرةأريعالكلريمالقرآنفياإلفرادصيغةعلىابينةكلمةاوردت
األنعام

675
األعراف

7375871
األنفال

1171823688هود824

طه
0

7441محمد5304فاطر9253العنكلبوت2331

118288هودصورة2

ه737افأل سوره
عرا

3481عمرانآلصورة4

603لحجة1

6

سور
738ناتلصاا

وإعراب103خالويهاينوحجة283الفراء2معانيوانظر745والسبعة625الحجةس

التحافوا2653والنشرإلمالء448واأل34لتيسيروا2122والكلشف727النحاص

ومعجم2804
4591القراءات
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أمثلةالفارسيذكر
من

الكريمالقرآن
للفعلةواحدبنيةفيهاورد

كما1واستقغئهالشيءسمعئاويقالقالبإلىومرةبالالممرةتعدت

قاستتيغوازآنآوإذافرىةأقالوقدواشتويئهوشويئهواحتقرئهحقرئهتقول
لأل

بالالمومرةالىمرةالفعلعفتعدىإتجيدثيشتيغئنقىمتهموقال2صيئوآؤأ

4ثشتيهيجمزاطإبئؤتإللتاكتملهكقو

و
الخضال

لفيما
ؤآوخىالوقاذاأقذااليى

اآوخىربهئآالألنوقال6نخلاإدىبئآ
ومرةبإلىمرةالفعلفتعدى7

فصلوالبالالم
بين

ااالتعديفيالتفاقهماذلكفيوافتغئتقغفت
8

ومن
الختالفتوجيههالنحويةتوجيهاتهفيبالقرآناالستشهادأمثلة

السبعةالقراءات
بين

قولهللمجهولهوالمبنيللمعلومالمبنيالفعل

9تزضىاكنقارلعفكؤآطزاتالئيإلتممحيخآإءؤينأتعالى

اعبدأصحابقرأهايشضعونالوقولهالفراءقالا
ه

علىبالتشديد
مع

وقرأهايتسمعوننى

محانييشتغونواليتشثغونهموقالعباصابنقرأهاوكذلكيسمعونالناس

283اء2الفر

3

سور
7402افألعرا

3

صور
ألنحاما

652

األنعامسورة4
678

سور
734افألعرا

6186النحلسورة

3

سور
995لزلةلزا

62535لحجة81

02031طهسورة
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مضمومةئرضىالعلكسائيوالكلبكرأبيروأيةفيعاصمفقرأ

بنوعمروعاصمعنحفصىعنوهبيرةالباقونوقرأالتاء
الصباح

عن

التاءبفتحتزضىأعاصمعنحفص

والمعروفالتامضمومةئزضىأعاصمعنحفصعنعمارةأبو

1أبالفتحعاصمعنحفصعن

فتحمنحجةفقالالكريمالقرآنفيجاءبماالقراءتينكلتافوجه

منوحجة2قتزصتىربهلثئغطيئةدستؤتقولهالتاء
جاءقدأنهئزضىقال

الفعلعلىفاستدله34مجنذريهإتزصئاويهانةاألنبياءبعضصفةفي

وعلىآخرقرآنيسياقفيوردمماثلبفعلتزضىللمعلومالمبنى

المفعولاسموهيعليهتدلصيغةفيبورودهللمجهولالمبني

المعنىنفستؤديانالغالبفيوالصيغتان

الحجة1
842خالويهابنوحجة691الفراء2معانيوانظر524والسبعة5252352

2223والنشرواإلمالء711376والتيسير2701والكشف464زرعةأبيوحجة

ومحجم2952واإلتحاف
3342القراءات

2

سور
395لضحى01

9155مريمسورة3

الحجة4
2955والكلشاف11162القرطيوتفسير61861الطبريتفسيروانظر5352

ترضىالعلكاوقولهالفراءيقول
و

فقدرضيتاذاألنثاواحدومحناهماألئرضى

691الفراء2معانيأرضيت
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مسنداالفعلياتيفمرةالسبعةالقراءاتفيالفعلصيغتاتختلفد

ومرةالفاعلإلى
ينالنينإدىقإكيدثئوجىيهدثللمفعولمسنداللمجهولهمبنيا

افتلك
1أالمحيهيئالتريزة

وكسرهاالحاءفتحفياختلفوا
من

ئوخىكذلكوجلعزقوله

وقرأالحاءمفتوحةإليكئوخىكذلكوحدهكئيرابنفقرأإليك

3الحاءبكسرإليكئوجيكذلكالباقون

القرآنفيوروماعلىللمجهولالمبنيالفعلقراءةتوجيهفيفاعتمد

الكريم
من

الفعلبناءيقوىوممافقالهللمجهولمبنياالفعلهذا

للمفعول
وبه

ذأوجى
اليينوإلىيك

ين

وفى8كوحإبئؤأؤجىلهوقو3كبيكأ

أوجىللمعلومالمبنيقراءةففي6الفقكاصتتعآدبإتجييماإلؤمحيتاأخوى

الفاعل
هو

إذاأمابعدهامرفوعةجاءتالتياللةالجاللةلفظ
ورد

مبنيا

االسورةإليكأوجييكونأنيجوزفقدللمجهول
جهتافاختلفت3

اإلسناد
الخيهيغالغزيزاللةيكونالقراءةهذهعلىأنهالفارسيويرى

لثو11
ىر

243

813خالويهابنوحجة12الفراء3معانيوانظر85والسبعة662الحجة2
د

اعراب

والتشرإلمالء466وا981التيسير936زرعةأبيوحجة2052والكلئمف497النحاس

ومعجمء284واإلتحاف2763
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عنوروي
أبي

عمرو
2مثقلة

وحمزةعامروابنوعاصمنافعوقرا
عنوالمفضلمثقلةخشثا

صمعا
ااخفيفةخشمث

3

منبقراءةلهاواحتجخشسثاالتخفيفقراءةالفارسيفوجه
القراءات

فقالالشاذة
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يورسو
2109سف

أاءةتى
ى

ومحجم212والمحتسب243والكثاف
2664اتالقرله

حدفعلىهذايكلونأنينبغيأنهجنيابنذكروقديوسفأنتأودنثههيوالقراءة

حتىانخبر
22المحتسبيوصفأنتأويوصفلغيرلنكقالكانه

4744لحجة1

6

صور
2911البفرة
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وحدهنافعفقرأ
تشآألوالأ

الالممجزومةالتاءمفتوحة

والالباقونأوقرأ
ئشآل

1الالممرفوعةالتاءمضمومة

والقرألمنالحجةأنوذكرالرفعقراءةفوتجه
اابالرفعلهـئشآل

2

عندهالرفعيقويمماوأنه
منقطعايكونأنيمكنالفعلأن

من
األول

مستانفا
منرويماالوجههذاويقويبه

أن
قرأأبياأواللهعبد

وماأحدهما
ئشآل

ئشآلولنواآلخر3
منمرةلكل4

هاتين

االستئنافعلىحملهيؤكدالقراءتين

المفعولعلىاستداللهفيشاذةقراءاتأربعآخرموضعفيأوردكما

والذيالمحذوف
ورد

توجيههففيالشاذةالقراءاتبعضفيظاهرا

قاقنسختعالىقولهلقراءات
ين

6آكنسيقاأإلإل

األخفشمحانيوانظر961والسبعة2902الحجة1
85والتيسير1262والكثف641

ومعجم1414إلتحافوا2122لنشرواواإلمالء60
اتاالقر

262لحجة31

أاءقر
اوعبدس

12625والكلشفه78خالويهابنوحجة57الفراءمحانيمسحودبنه

شواذفيومختصر102الشواذالقراءاتالعراب1803الكلشاف67والتيسير

معجم9القراءات
1152القراءات

القرآنمعافيانظرمسحودابنقراء8
د157

فيومختصر02االشمواذالقراءاتاصراب

ومعجماتالقراشواذ
القر

م
252ات

262الحجة0

صور
26البفر
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قد
وأبوكثيرابنقرأها

عمرو
تئشأقا

األولىالنونبفتح1
مع

االهمزاوتركاألولىالنونبضمئئميحقاأالباقونوقرأالهمز
2

المرادفالمفعولاقالئئميمهاتعالىقولهلقراءةالفارسيتوجيهفعند

منقراءةفيالمحذوف
1قرأ

و

منقراءةفيمظهرمهائنمي
قرأ

منقراءةويبينهذلكويؤكدكئئميمكها
4ئئشهاأوقرأ

فالمفعول11

به
يمهاأئئاألولىالقراءةفيالمقدر

أنهعرفقد
هو

اللهصلىالنبي

ألنهوسلمعليه
هو

ئئميمكهاالقراءتينفيالمخاطب
و

ئئشها

فقالالسابقتينالقراءتينمعنىتؤكدانأخريينقراءتينأوردكما

أيضاذلكويؤكد
يمكئئمامسعودابنقراءةمنرويما

من
أوآية

مسعودابنوبقراءة6تئشخقا
األعمشقرأ

عنكثيربناللهعبدوروى

تئشضىما7أبيقراءةقالمجاهلى
من

اايمكئئأوآية
8

1303الكلشافمكالنهاأخرىبدالإزالتهااأليةنسخ1

أنانساؤها
هبي

بحفظها
عن

1303الكلشافالقلوب

1303افالكلشبدلالىالالذهابهاتاخيرمانسوها

األخفسمعانيوانظر861والسبحة2681الحجة2
فوالكث731النحاسىالعراب1347

2912والنشرواإلمالء169157الشواذالقراءاتالعراب75والتيسير1752952

ومعجم1114واإلنحاف
1342القراءات

ومعجم178والكلثاف46الفراءمعانيانظرحديفةوأييحذيفةأبيمولىسالمقراءة3

1442القراءات

بنسعيدقراء4
ومعجم1881والمحتسب178الكلشافانظروالضحاكالمسيب

1442القراءات

الطبريتفسيروانظر2591الحجة
0

276القرطييوتفسير2874

اعبدفراء6
مسعودبنه

والكلشاف1952والكلشف96الفراء1معانيافظرواألعمش

ومعجم188المحتسب178
القرآنيةالقراءات

1542

فقطأبيقراءة7
معجم

1442القراءات

2591لحجة81
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الشريفالحديثانيأ

الثانيةالمرتبةفييعدوسلمعليهاللهصلىالرسولكالمأنشكال

اإلسالميالتشريعفيمكانتهحيثمنوجلعزالمولىكالمبعد

العمليةللحياةوتنظيمهالعقديةلألموروترسيخه

أفصحعليهوسالمهاللهصلواتالكريموالنبي
من

وقدبالضادنطق

كان
من

منكمصدرالمرتبةهذهنفسيحتلأنالبدهي
االحتجاجمصادر

منهمالمتقدمينالنحاةلدىاللغويالبحثواقعأنإالباللغة

علىاالعتمادعدموهوذلكبغيريشهدمعدودةفئةإالوالمتأخربن

يتناسباعتمادااللغوياالحتجاجفيالشريفالحديث
مع

مكانته

لتهومنز

أحاطهصمحانئبالحديثاالستداللعنالعزوفهذاصاحبوقد

منشيء
إحدىفتذكراألصولعلماءفيهتكللمحتىلزمنالغموض

الدراسات
منيعدالذياألنباريابنعن

أهم
من

األصولفيتكللم

11والتطبيقبالتنظيرالنحوية
جمهورمنهجعنيخرجلمأنه

فيالنحاة

واالستشهاداللحديثاألخذعدم
به

أنيشالمنفسهالوقتفيولكنه

ااالتصريحدونبالتلميحاكتفىجلنصاموقفهعلىينص

سعيدالدكتورويذكر
وخاصةالنحاةعزوفوراءالسببأناألفغاني

العالمكانقدأنهإلىمنهمالمتقدمين
من

رواياتيعلماألوائل

كاألصمعيواحدموضوعفياللغةمفرداتصنفمنوخيرهممحدودة

األنباريابن
423النحويةوجهوده

421



فكالنتالسابقونصنفماكلإليهاوصلبعدهمطبقةجاءتئمثأل

مابكلالمحيطةالمعاجموألفتطبقةبعدطبقةجاءتثمأوشعإحاطة

أصحابهاعليهاطلع
كثرهاغابونصوصتصانيفمن

عن
األولين

علماأوسعفكانوا
اا

المتاخريناستشهاديفسرماذلكأنذكرثم1
من

هشاموابنمالكاإلماممثلالنحاة

الدكتورذكرهالذيالتحليلهذارفضعيدمحمدالدكتورأنإال

آخرتحليألوذكراألفغاني
وهو

أنه
دارسويكلونأنالمعقولغيرمن

األخيرالنصفالدراسةنضجفترةفياللغة
من

بعدهوماالثانيالقرن

حدإلىنضجتقدكانتالتيللحديثالتوثيقبحركةاتصالغيرعلى

علىكانوااللهرحمهمالعلماءهؤالءإنبلالوقتذلئافيكبير

تربطكانتالتيالعلميةالزمالةبحكمونتائجهاالجهودبتلكتامةمعرفة

بين
اواللغةالدينعلوم

2

عيدالدكتورويرى
قدالمتقدمينالنحاةأن

نفسهللسببقصداعنهاأنفسهمصرفوااوأنهمالسنةنصوصعنابتعدوا

القرآنعلىيعتمدوالمالذي
من

أجله
وهو

وقفإذالدينيالتحرر

عنلهممانعاالسنةبتنزيهالشديداإلحساس
نصوصهاإلىاالتجاه

وسكلتواالقواعدواستنباطوالدراسةبالتحليل
عن

منذذلكفيالخوض

ااايةالبد

النحوأصولفي2
05

211311باللغةواالحتجاجاالستشهاد2

311باللغةواالحتجاجاالستشهاد3

521



الدكتوريعلق
11بقولهالرأيهذاعلىفجالمحمود

الدينيالتحرزأما

والحديثالقرآنبفهممأمورونألنناالبتةواردةفغيرالتقديسونظرية

المتأخرينتحليلوأماومعاطاتهما
من

أن
سبب

القدامىانصراف
عن

بالحديثاالحتجاج
فتعليلالمتنفيواللحنبالمعنىالروايةإلىيعود

ااماحدإلىنظروجهةفيه
1

لهممانعايكنلمالدينيالتحرزألنالرأيهذاإلىالباحثويميل
من

سييبويهكتابفيذلكنجدكماوقراءاتهالكريمبالقرآناالستشهاد
وأن

الهدف
من

األصلفياللغةعلوم
مبهمهوتفسيرالكريمالقرآنخدمةهو

الشريفبالحديثخاصاموقفاكانالتحرزهذاوأنقراءتهودراسة

األولىالعصورفيوتخوفهم
تامعلمعلىيكونوالموأنهمروايتهمن

ومصطلحهالحديثعلومإليهستؤولبما
من

مرحلةأحيانايبلغاحتياط

أنوذكراالقتراحكتابهفيالموقفبهذاالسيوطيصرحوقدالتشدد

العزوف
عن

بالحديثاالحتجاج
يرجع

روايةجوازأولهمالسببين

منرويفيماكثيرااللحنوقوعوثانيهمابالمعنىالحديث
ااالحديث

2

االستشهادفيللنحاةرئيسيةاتجاهاتثالثةفجالالدكتورذكروقد

النحاةفمنالشريفبالحديث
وذكربالحديثاالحتجاجصحةيرىمن

وفاقهمعقيلوابنوالرضييعيشوابنالشجريوابنالزمخشريمنهم

521العربيالنحوفيالنبويالحديث1

والسير493693الصالحابنمقدمةبالمعنىالحديثروايةشروطفيوانظر75االقتراح2

بالحديثاالستشهادفيالحثيث
05
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النبويبالحديثاالحتجاجرفضمنومنهممالكابنالذروةبلغ

الحديثفيبالغالذيوالسيوطيالضائعالحسنوأبيحيانأبيمثل

2المسالةهذهفي

منومنهم
إسحاقأبووأبرزهموسطاموقفاأخذ

3الشاطبي

أنيذكرالذينفسهالسيوطيأنوالغريب
سبب

العزوف
عن

بالحديثاالستشهاد
قالبالمعنىالحديثروايةجوازهو

روايةعن

كثيراالسمعر
فيالشاهديكونوربمامختلفةأوجهعلىاألبياتتروىما

يكونأنباحتمالفاجبتقديماذلئاعنسئلتوقدبعضدونبعض

ااهكذاومرةهكذامرةأنشدالشاعر
الدهشةإلىيدعوموقفوهذا4

لمماللشعرأباحفقد
يبحه

علىبالمعنىالشعرروايةتؤثرفلمللحديث

الموقف
االستشهادفيمنه

قواعدوضعفيتماماعليهواالعتمادبلبه

ممنحزمابنتعجبوقدوأحكامهااللغة
يقولحيثالموقفهذاأخذ

والعجب
ممن

وجدإن
أوالشماخأوالقيسالمرئأوجلفألعرابي

وقطعبهواحتجاللغةفيجعلهنثرأوشعرفيلفظاالبصريالحسن
به

صلىرسولالبكالموالاللغاتخالقبكالميستشهدوالخصمهعلى

اوسلمعليهالله

601العربيالنحوفيالنبويالحديثانظرة1

311العربيالنحوفيالنبويوالحديث75االقتراحانظرة2

العرالنحوفيالحديثانظر
ي

721

47االقتر41

األحكالمأصولفياإلحكالم
29بالحديثاالستشهادفىالحئيثالسيروانظر463
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فينطبقكثيرااللحنوقوعوهوالسيوطيذكرهالذياآلخرالسببما

أيضاعليه
قلناهما

من
ومعاييرلضوابطتخضعكانتالحديثروايةأن

الروايةلقبولصارمة
من

1أعجمياأوكانعربياالراوي

ومن
التيبالمجهوداتالمتقدمينالنحاةبلوخعدميؤكدسبقماكل

لووأنهموالتعديلالجرحوعلماءالحديثمصطلحأصحابصنعها

بالنواجذعليهالعضواذلكعلموا

الفارسيعلىأبيموقفأما
من

فيالشريفبالحديثاالستشهاد

سبقوهوعمنمعاصريهعنمختلففهولهيشهدموقففهوالحجة

وعمن
أتوا

وسبعيننيمافيالشريفبالحديثاستشهدفقدبعده
موضعا

من
فيكثيرابهااستشهدكما2الشرعيةالمسائلفيشواهدمنهاكتابه

منهاأمثلةسنذكروالتيوالصرفيةالنحويةشواهدهجانبإلىهذا3اللغة

الشويفبالحديثاالستشهادمنأمثلة
ى

الصمرفيةتوجيهاته

والنحوبة

من
ماالصرفيةتوجيهاتهفيالشريفبالحديثالفارسياستشهادامثلة

عندذكره
ح

وأماقالصفةأواسمأيأتيقدوأنهفغوالوزنعلىيثه

كانفإذاوصفةاسمضربينعلىفلفظهالطهورقولهم
اسما

علىكان

أنهأحدهماضربين
حكاهفيماقولهموذلكمصدر

تطقرتسيبوبه

حويالنالفكلرانظر
88العربعند

20736124604الحجةالمثالسييلعلىانظر2

53729642أل752309لم2المثالسبيلعلىانظر
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الفابقتحقغولعلىمصدرفهذا1ؤضوءاوتوضاتحسناهورا

أخرأحرففيؤفوداالنازؤقذتومثله

منجاءفممابمصدرليسالذي3االسموأما
احككماناءطهوزقوله

4والئذوداوالشغوطوالؤخوركالقطوريطفرلمااسمفالطهوركذا

فقالالصفةلصيغةتأتيقدقغولأنأيضاوذكراستطردثم
ومن

كانلمابالطهورفوصف6شتزأنجاطفوراصوبهتمؤشقاضوعزجلقولهالصفة

3دشقىقولهفيذكرلماخالفا
ين

سئاءصتبيل
ومن

اهوقولهذلك
صر

ااماؤه
اترىأالصفةهنافالطهور8

بهارتفعقدأنه
ارتفعكماالماء

ااالمتقدمةبالصفاتاالسم
9

24الكعاب

158المصريفالممعفياثظر2

يغسلهأنالكللبفيهولغإذاأحدكماناءطهورهوالحديث
سبع

بالترابأوالهنمرات

الكللبولوغحكلمبابالطهاربمكتابمسلمفيالحديث
صحيح

النوويبشرعمسلم

191الكللببسزرالوضوءبابالطهاربمكتابداودوأبوالوضوءوالبخاري2061

والطهارالصالةتابوالدارمي16474الكللبسؤربابالطهاربمكتابالنسائي

1881الكلبولوخفيباب
ومسندأحمد

أللفاظالمفهرسالمعجم2542468565

433طقحلحديثا

2323لحجة1

5201يعيقالبنالمفصلثرحانظر

6

رسو
6712نسانلا

11س
سور

416هيمابر

هوالبحرماءعنهوالحديث8
صننميتتهالحالالمازالطهور

بابالطهاربمعتابداودأبي

كتابالدارمي144البحرماءبابالطهاربمتابالنسائي112البحربماءالوضوء

الوضوءبابحوالطهارالصال
من

مسند681لم1البحرماء
أحمد

المعجم2732

43طهحلمفهرصا

23ا2لحجة1
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من
الصرفيالتوجيهفيالشريفبالحديثفيهاستشهدماأمثلة

وذلك
تعالىقولهلقراءاتتوجيههعند

ين
1رياتتاآرؤاحتاو

عامروابنحفصروايةفيوعاصمونافعكثيرابنقرأفقد
من

جماعايتاوذزياأزؤاجتا

وأبوبكرأبيروايةفيعاصموقرأ
وذزئيتاوالكسائيوحمزةعمرو

ةحدوا
اا

2

الجموعوالنونوالواووالتاءباأللفجمعواوقد11عليأبوفقال

3المكسرة

5247الفرقانصورةا

الحجة3
662762خالويهابنوحجة472الفراء2معانيوانظر764والسبعة5253

وععجم213إلتحافوا2533والنشر904إلمالهواأل62لتيسيروا2841لكلشفوا

3814القراءات

هننحوالمزنثعلماسمفكللوالتاءباأللفالجموعوأعاعصفورابنيقوال
اسمكلأو

لمذتانيثعالمةفيه
ر

قغالنقغلىماعدالمؤنثأوكان
و

مصغراسمفكللأفعلفعالء

جمحهيجوزالذلكماعداودنينيراتريهماتنحويعقلاللما
حيثاالوالتاءباأللفه

ذما158الزجاجيجملشرحسمع
ر

يجمعفيمابهاستشهدآخرحديثأ
والتاءباأللف

وذ
ر

جاءقمماالسماععلىعوقرفذلثاأن
من

اصلىقولهذلك
ه

فياليسوسلمعليه

ألتذلك1148الزجاجيجملشرحصدتالخضراوات
جمع

ليسوهوفعالءألفعل

بالقياس

031



االحديثأفيوجاءواليهآلتاتقاتوالطزالخززاتقولهم

11اايوسفاحياتصنو
2

ومن
علىتاتيالتياألبنيةعلىالشريفابالحديثالفارسيشواهد

تتىتعالىقولهقراءاتهتوجيفيذكرهماالكثرةبهاويراداإلفرادصورة

تنكع
ت

س

وآصقاطمتتة
ي

يا
3

وأخاطتتعالىقولهفياختلفواافقد
به

وحدهنافعفقرأخطيئئه

4واحدةخطيئئهالباقونأوقرأخطيئائه

وأخاطتقولهفاماقالاإلفرادلقراءةتوجيههفعند
به

خطيئئه

كاتتوإنتجمعولمالسيئةأفردتفكمامفردإلىفمضاف

أفردتهإذاوأنتالخطيئةتفردأنينبغيفكذلكجمعاالمعنىفي

التنزيلفيأنترىأالمضافأكانوإنالكثرةعلىوقوعهيمتنعلم

والكثرةالجموععلىيقعإنمافاإلحصاء6الفيماقىدخصحوقاكعئوايغتةوإن

الحديثفياثرماوكذلك
من

العراقأفتغتقوله
ومصزوقفيزقارهفهاب

مسندقامةماجةابناإلماعةكتابالنساكيسننفيالحديث2
أحمد

معجم4214

الشريفالحديثألفاظ
صحب

31852

الحجة2
5353

3

صور
218البقر

2زرعةأبيوحجة38خالويهابنحجةوانظر26والسبعة2411الحجة4
0

واليسير1

ومعجم1008واالتحاف2812والنثر65
القرآنيةالقراءات

1122

وانطر
عن

من892992فيالجمعبهايرادالتيالمفرداأللفاظ
البحث

6

رسو
ا

بر
4143هبما
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اازذئها
فكذلكالكئرةبهاوالمرادمضافةمفردةاسماءفهذه1

االخطيئةا
3

علىللداللةالمصدرصيغةاستخداميجوزأنهعلىاستشهادهوعن

قولالقولبهيرادالمقالةفيهجاءومما11يقولوالعكسالمفعوالاسم

كثير

ينيلهاممنفيهاكنتولوسيرثلةبمقاليفاةليلىإبنوإن

فيسرتولوالمعنىأنترىأالفيهالمقولبهايرادهنافالمقالة

ممنكنتطلبها
بهتعدماويطلبيسالفإنماإياهاينيله

الملوك
من

بمنزلةذلكإنيقولالحسنأبووكانبهتلفظالماوجوائزهاصالتها

4وو
ااقيئهفىكالعائدهبتهفىالعائذ11

ترىأالقالموهوبهفيالعائدأي3

صحيحفيالحديث1
يحسرحتىالساعةتقومالبابالساعةوأشراووالفتنكتابمسلم

وسنن843النوويبثرحمسلمصحيحالفرات
والفيءواإلمارالخرفيكتابداودأبي

ومسند3661العنوبموأرضالسوادأرضلقافقيباب
أحمد

والمعجم2262

ققغالحديثأللفاظالمفهرس
5544

221القرطبيتفسيروانظر1أل29الحجة2
و

187الكلشاف

مسلمصحيحالصدقةفيالرجوعتحريمبابالهباتتابمسلمصحيحفيالحديث3

النوويبثرح
الرجوعبابالبيوعتابداودوأبووالبيوعالهبةفيوالبخارى5673

ولدهيعطيفيماالوالدرجوعبابالهبةكتابأوالنساكي3192الهبةفي
مسند5222

أحمد
1712

0
أللفاظالمفهرسوالمعجم520822281802034294

لحديثا
7043هبو

أسماءفيالقولبابفيجمرالحليياتالمساكلفيبالحديثالفارصيعليأبواستشهدوقد

األصلفيهوالذيكتابلفظعنحديثهفيأدهكتاب
انظرالمكلتوببهويرادمصدر

403الحلبياتألفلالم
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بلفظنطقهيالتيالهبةإلىيكلونالالعودن
يوجب

التمليك
مع

ااالموهوبالمرادكانذلكيجزلمفإذاالقبض
1

يليماالنحويالتوجيهفيالشريفبالحديثاالستشهادأمثلةومن

ميىيئيغذابتعالىقولهلقراءاتتوجيههعند
3

بئيسقراءةفيالسبعةالقراءاختلففقد
3

نافععنرويماوأماقالنافعلقراءةالفارسيتوجيهوعند
من

بعذابقوله
بيمش

جعلفإنه
بيس

ومثلبهفوصفاسمافعلهوالذي

وقالقيلعنينهىاللهإن4قولهذلك
11وقاليقيلعنو

ذلكيستلزموماالمفعولإلىالفعلتعدىعنحديثهوفي
تغيرمن

مفعولإلىيتعدىفعلتقغإنالقول11يقولللفعلالصرفيةالبنية

جريباارضكوبلغتخبركبلغنينحوفيواحد

واخرىبالهمزيكونتارةوالنقلمفعولينإلىتعدىنقلتهفإذا

بهجاءاألمرينوكالالعينبتضعيف
اقالالتنزيل

6توكؤاضذتقغئكمقإن

تقغةالزشوآيملقا2البالتضعيفوالنقلبالهمزةنقلفهذا
تا

إتجيكأقزل
ين

لقغكلترإنبك

424الحجةوالصرفيالنحويالتوجيهفيالضريفابالحديثاالستشهادفيواتظر2141الحجةا

2

سور
األعراف

561

792والسبعة489الحجةفيالقراءاتانظر3

اإنالحديثنص4
حرآه

البناتووأدوهاتومنعاألمهاتعقوقعليكلم
رو

قيللكلم

وقال
األدبممتابالمالواضاعةالسوالهئرو

البخارىصحيح84

4001لحجة1

6
1175هودسورة
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واحدةوكلالتنزيلفياألمرينفكالتاقةأرستاتفغت
من

مثلاللغتين

مجيءفياألخرى
11بكغتهفىاللهغ2الحديثوفيبهماالتنزيل

3

الفارسيشواهدأنوالحقيقة
من

بعددتقارنالالشريفالحديث

منشواهده
أنهاإالالشعر

منبغيرهقورفتإذاثيرةتعد
وسنجدالنحاة

أثها
الطريقهذافيبارزةعالمةتعد

بالحداالستشهادطريقوهو
ما

نحوفيإالالشريفبالحديثكتابهفييستشهدلمفسيبوبه4النبوي

اشتهروقدفقطمواضعثصان
من

باالستشهادالمتاخرينالنحاة

ثالحديشواهدفيونالحظ6هشاموابنمالكابنالشريفبالحديث

فيياتياللغةفيالشريفالحديثعلىاالعتمادأنالحجةفيالشريف

أكثرباألبنيةاالستشهادعلىتعتمدالتيالصرفيةوشواهدهاألولالمقام

المائدةصورةا
576

وفيبلغتهلأالقليآلولضحكتمكلئيراليكيتمأعلمماتعلمونلووقبلهطويلالحديث2

ستن6102النوويبشرحمسلمصحيحبلغتقداللهمرواية
الخراحكلتابداودأبي

الزمانآخرفياالفتراضكلراهيةفيبابوالفيءواإلمارة

424الحجة

يذ4
ر

أوالانيقالأنهالعربيةكتابصاحبفكيوهان
يثاألحادعلىاعتمدمن

حيثمن

اللغةأمورفيحجةهي
هو

محققويعلق532العربيةاألندلسيخروفابنالنحوي

أواليكنلمخروفابنأنالتوابعبدرمضانتورالدأستاذناالكلتاب
بالحديثاستشهدمن

سيبوبهفعندالعبارةهذهتوصمكلما
الهامشالعربيةاألحاديثبعضالفارسيعليوأبي

العلمينسبهكانإذعليبامحطتاثرقدخروفابنأنشلبىالفتاحعبدالدكتورويرى532

موصوأل
به

976الفارصيعليأبو

لسيبوبهالكلتابمضقوصنعهاالتيالفهارسعلىالحصرهذافيالباحثاعتمد

37النحوأدلهوفي15النحوأصولفي6

431



ن
واألوجهبالتراكيباالستشهادعلىتعتمدالتيالنحويةالشواهد

المختلفةاإلعرابية

العربحالمثالثأ

الشعرأ

بغيرهاتقارنالمكانةالعربعندللشعر
من

فالشعراألمم
هو

المصدر

التراثبلفحسباللغويليسالعربيالتراثلنقلاألساسي

اإلسالمفإنالسببولهذاسواءحلعلىوالثقافيوالتاريخياالجتماعي

لموخرافاتهاوعصبيتهاوتقاليدهابعاداتهاالجاهليةالحياةأبطلالذي

انفسهااالحياةهذهديوانوهوالجاهليالشعريبطل
1

األوفرالنصيبللشعركانوقد
من

والنحواللغةعلماءعندالشواهد

بعضيرىنفسهالوقتوفيوتدوينهبروايتهواهتمواعنايتهمنالفقد

فيمتعثوةخطوةيعدالشعرعلىاالعتمادفيالمبالغةأناللغةعلماء

أسلوبإثبات
الخاصةلغتهفللشعرعربي

به
الشعرياألسلوباقتضاها

تاماخضوعاوالقافيةالوزنألحكاميخضعالذي
اا

2

إلىراجعةالنحويينعندالشحريةبالنصوصاالعتدادقوةأنوأرى

همارئيسيينسببين

28صولأل1

68النحوأدلةفي9
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1
تمشيأ

مع
وهواللغويالواقع

المنقولاللغويالتراثجلأن

ونطلبنرفضفكيفشعريةدواوينفييتمثلالعربعن

أصألمتاحغيروهوغيره

2
الرغمعلىالشعرأن

من
الشعراءأنإالأدبينصأنه

ولهجاتهموقبائلهم1شاعريتهممستوىفيمتفاوتون

عنصراللغويالمصدرلهذايتيحمما2االجتماعيةومستوياتهم

يتناسمبالذيالتنوع
مع

تلكفياللغويالبحثطبيعة

لعصورا

الفارسيموقفأما
من

يختلفالفهوبالشعراالستشهاد
سبقوهعمن

ومن
منثراالشعريةوشواهدهالشعرعلىاالعتمادكثيرفهوعاصروه

واللغةالنحويةوالتراكيمبالصرفيةالبنىفيبهايحتجفهوتحصىأن

التيالمختلفةواللهجات
العربعندسمعت

والصرفيةالنحويةالتوجيهاتفيالشعريةبالشواهدلالستداللأمثلة

ومن
صيغةعلىاستشهادهالصرفيةالتوجيهاتفياالستشهادأمثلة

الشعراءقسموافقد1
الصنديدالمفلقالشاعرالىقوتهمحيثمن

ثمشاعردونهومن

متشاعرنمشعرورثمشويعر

ذلئاوغبروالنساءوالرجالالحواضروصكالنالبوادىوصكالقوالعببدالساتمنهمفالشعراء2
عن

الننوبع

631



1تعالىقولهفيثمرهفيلجمع
تعالىوقولهممهـئترإلىطزوآ

ين

فقد3أتتر
كلهذلكفيبالفتحوعاصمعامروابنونافعكثيرابنقرأها

اابالضموالكسائيحمزةوقرأ
3

وجهينتحتملالبنيةهذهأنذكرئمفرهالجمعقراءةتوجيهففي
وأخذ

منوجهلكلسعتشهد
عنفقالشعريةبشواهدالوجهين

11األولالوجه

جمعيكونأناألبين
فيخشبعلىخشبةجمعواكماثضرعلىثقرة

خمشثفتمقوله
ئستدة

قولهنحوفيوكمأكقةوكذلك4

األكحمغواربالكضاةفغدثئوالذيدمنقةأيوتمالفوارنحن
ها

6

أنواآلخرفقالالقراءةختملهالذياآلخرالوجهيعللأخذثم

جمعثفرفيكونثفرعلىثقارأخضعيكلون
وجمعوهالجمع

على

جمعوهكمافغل
قالوتجمائلجضالقولهمفيفعائلعلى

7الخطزأؤزاجمقايخزتجاذاعنتقؤبآتغذقاالجضايلبلززقوفزنن
11

8

699األنعاممورة1

2

سور
يسوصور6141األنعام

6353

252إلتحافوا3663لحجةا3

364المأنقونصورة4

الجعدالنانجةشعرمن
بحرمنط

79دسقأ0اللسانالطويل

3763لحجة61

بحرمنالبيت7
و11521جملالعربلحمانالرمةلديالطويل

و4252خطح
زرق

1663الثعربةالنحوشواهدفيالمفصلوالمعجم567المفصلشرح0193

3763863لحجة1
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رستغةقاتلتنةديوفيينتعالىقولهرأءات
ل

1ونتجيي

ا
الهمزةوجمائنوحدهكثيرابنفقرأ

بين
كاعنوزنفيوالنوناأللف

الهمزةوكاقيالباقونوقرأ
بين

وزنفيمشددةوالياءوالياءالكاف

2كعئ

وكائنقولهمفيقديمارأيناكناعليأبوقال
و

ماكثر
فييجئ

أنشدهكماالشاعركقولالشعر
سيبوبه

13

غكغزلتئاوكائن
من

فلنخبم
يجى

القومأماحش
هير

فقتغا

4وكلقوله

منقاذاليكموكائن
فتةرأس

الجبإلكتائيئةخنوداوأمثال

وقول
جرير

بالباطحوكائن
الفصتاتاأصينتألويرانىصديقمن

اا
6

هـ

سور
3641عمرانآل

ومعجم471زرعةأبيوحجة2242والنشر612والسبعة308الحجة2
1644القراءات

اليت
بحرمن

لعمروالطويل
بن

وال2071الكلتابفيشاس
وتفسير458الهمعفيت

10النحوشواهدفيالمفصلوالمعجم4822القرطيي
15

ممجرىجرىمابابفيصيحوبهبهاسنثهدوفد
المعجم1071الكلناباالسخهامفي

كمبمعنىكلقاصتعماالتليهالتياألبياتوفيفيهوالشاهد015النحوشواهدفيالمفصل

الباحثلكوىعليهيعثرالمأنهالحجةمحققاذكر4

األدبوخزانة3011المفصلشرح
123النحوشواهدفيالمفصلوالمعجم2454

308لحجة61
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منببنيةيستشهدقد
الصرفيةاألبنية

ويورد
تحتويمختلفةشواهذلها

شاهدايذكرفمرةنفسهاللبنيةمختلفةاشتقاقاتعلى
علىيحتوي

وآخرالمصدر
الفعلعلىوآخرللمفردمسندااألمرفعلعلىيحتوي

الماضي
منه

ووقايةوقاءأقيهالرجلوقيتزيدأبوقالعليأبوقال

1وأنشد

الذلوال
ا

أولبت
كنت

عميرافؤابئهنقبللمألحمزوفاية

2زيدأبووأنشد

تتلؤاالذيهناوالكتاآلاللهتقتنائعمانأالتحرمئناريا
ا

3

شاهداذكرأنفبعد
وشاهداوقايةوهوالمصدرعلىيحتوي

يحتوي

آخرشاهداوذكرعادتقاألمرفعلعلى
الماضيالفعلعلىيحتوي

فقال

4أيضااوأنشد

ههميليغإذامافزبالكثيدأكوئلذةواحببكعلبتقاك

ومن
عنالنحويةتوجيهاته

توجيههعندبالشعراالستشهادطريق

6إقتسرأيشهاتعالىقولهلقرأءات

قرأهافقد
قتيمثحقاباوالكسائيوحمزةعاصما

ش

مضافغيرمنوئا

الباحثوكدلئاطيهالحجةمحققايعثرلم1

اليت2
من

الهلعبدالطولل
بى

5204وفيالعربولسان247913الخصاكصالسلوليهمام

33الصرففيالزواهرومنقود
و

286عريةالنالتحوشواهدفىالمفصلالمحجم

382الحجة

اليحت
من

ألوصللالط
حجربن

أوسحيوان
حجربن

وقىواللسان237الخصكص

23الزواهروعنود5304

382لمعت

727لمنملصور68
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اامنونغيرمضافقتبسبشقابالباقونقرأ
1

اسمااعتبارهايجوزقتسأنالفارسيفذكر
صفةتكونأنويجوز

أنفاألحسنصفةكانتفإذا
علىجرىماالشهابعلىيجري

3قولهفيالموصوف

أقفئوبالكفأضتزئمكانه

يمثسقابقولهفيالقبسيكونفكذلكللضرمصفةمقبوسفكان

صفةغيرمصدراكانوإنقتمش
ح

والقبسبشهاباإلضافةفيهت

يحسن
3الصفةفيذلك

لكلويستشهدقراءتينتمثالنمختلفتينلغويتينبظاهرتينياتيوقد

بشاهدمنها
من

عزلقولهتوجيههعندذكرهمامثلوذلكالشعر

4يهزياكلقاوجل

وأبوونافعكثيرابنقرأفقد
ممدودركرياءعامروابنعمرو

القرآنكلفيقصراوزكريامشدداوكفلهاعاصمعنحفصوروى

القرآنكلفيقصراوالكسائيوحمزة

الحجة1
ومعجم2323االتحاف325زرعةأبيوحجة2733والنشر874والسبعة5273

3654القراءات

الببت2
من

وتمامهللمتلمىالبسي
ة

مقبوضبالكلبضرئمكانههجغوامابحدصهيلوقدأالخ

21553ضرمالعربلسانانظر
614الوحالبالفةوأساس

الحجةح
5473

373عمرانبههصورة

8الفراء1ومعائ333الحجةفيبالخصيلالقراءاتاتطر
األضشومحاني02

100
د2

اعراب

النحاص
0

والتيسبر02
0

الفرآنيةالفراءاتومعجم1674واإلتحافواالمالء2121
1104

041



القيخاقولهماالسمهذافيوالمدالقصرونظيرالفارسيقول

قاللقيخاءوا

بالفئامالمائتاجزتقغرتماإذاالهخافارهنوأربذ

2وقاال

مهئذهصندثفخشئذوالضئحاكالغصتافدتواناثجاءالكنتإذا
ه

3

كثربالشاهدياتيوقد
مرةكلفيويوردهمرةمن

مسألةعلىشاهدا

مختلفة
ومن

المحذوفةالمتكللمنونعنحديثهعندذكرهماذلك

النونحذفتكماالنوناتالجتماعالمتكلمبياءالمتصلةالنونوحذفت

من
قوإ

بم
حذفوكمالذلككيألة

من
4قوله

وءيم
اهظيبىإذاالفاليات

حذفعلىفلينيفيهاالستشهادوموضعالبيتبعجزاستشهدفقد

البيتوذكرسبقوقدالوقايةنونتسمىوالتيالمتكلميياءالمتصلةالنون

كامال
مستشهدا

ناقشولكلنهالنونحذفوهيالقضيةنفسعلىبه

أخرىمسالة
وهي

تحذفقدالنونينأي
من

عالمةهيالتيالنونالفعل

الييت
من

و2593هيجاللسانللييدالطويل
فيالمفصلوالمحجم4793شجح

النواهد
2019حو

البيت2
تم

2572الحربيةاللغةضواهدفىالمفصلالمعجمأتظركيواتهفيوليىلجررالطويل

3لحجة1
أ

4353

ال
منت

لعمروالوافر
وتمامهيكلربمحدبن

أذافلينييسوءالفالياتمسكأليعلالثغامترا

القراطاعراب3025الكآلب
ت

51360فالالعربلسان1623اذالثو

3643لحجة1
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رجحوقدللوقايةالتيالنونأوللفعللرفع
الثانيةيرالمحذوفةأن

ألناألولىالنونالمحذوفيكلونأنيجوزالبانهذلكعلىواصتدل

داللةأنهافيهاأيضاواآلؤلىاألعماألمرفيبالتكريريقعاالسمسقال

حذفتهاكماالثانيةحذفتوإنمااإلعراب
من

1قولهفيدااليت

نبغضنواصاصنبفةليكىإذق
ي

2وكقوله

اولكلينيإذاالفالياتنعئوءيعنيعفىكمئغامتراة

ب
التثز

من
النحاةبهااحتجالتيالشواهدأنالمعروف

من
بكلثيرأقلالنثر

من

كماالماثورةواألقوالهواألمثالالحكميتضمنوالنثرالشعرشواهد

أوقاعدةلتاييدالنحاةاصطنعهاالتيالمصنوعةاألمثلةنضيفأنيمكن

صرفيةبنيةعلىمثلضربأوللغةلالحتجاج

ومن
بالمثلاستشهادهالنحويةتوجيهاتهفىباألمثلةاستشهادهأمثلة

النفيحرفحذفعلى
يذكرالقدأنهفذكرءاالاالستثناءحرفمع

الببت
من

اصبىالنبيسماالذيالخبللربدالوافر
ه

ونمامهالخبرفلدوسلمطبه

ناليبعقىوأققذقةأضاليتيقالجابراذكلمنبة

األدبوخزانة278ليتوالالن2073لسببويهالكلتاب
وعنقود5573773

2657النحوشواهدفيالمفصلوالمحجم283الزواهر

3
911فيالببتطىتعليقالشق

33ا3الحجة
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مراداكانوءاناللفظفيالنفيرف
أهزذاقولهمفيمراداكانكما

2شزإالأهزهماأيتاب

عدةوضرببئسمثلأسماءاألفعالاستعمالعلىاستدلكما

أمثلة
من

ذلكومثل01قالوالشعرالحديث
من

ذثإلىشئا
منو

كذلكوأفعاألأسماءاأللفاظهذهاستعملتفكما14دثإلىشسئط

اسماجعلهبئش
بعد

وصفافصارفعآلكانأن
اا

6

مصنوعةبامثلةاستشهادهأما
من

قولهذلئافمناليوميالكالمعبارات

فالكللمات
الكلثيرعلىلوقوعهاالجنساسموالكلمةكلمةجمع

من

قسوقالقصيدتهيعنونكللمتهفيالقيسامروقالقالواوالقليلذلك

شاعرةكلمةلفالنيقالاألعرابيابنوقالبتهخطويعنونكلمتهفي

كقصيدةأي

المئل
ممااقهوذكرصببوبهبهاسنشهدفابذاأهزشزهو

بالناالبنداءفبهبححن
ر

المعنىألنذلكجازانماأنهالميدافيوذكر1923الكلتابلمعناوفلك
ت

نابذاهزما

السغالتابوفوئزاال
مجمع

األمئاال
وانطرالشرأماراتكلهورفيويضرب764

5162هرالاللسان

83يا4الحجة8

األعرافيتبركهبعذابنافعلقراءةتوجيههعندوذلكس
4الحجةانكلر561

ابادبالىشتمدشنتالنذثالىضتمدواقالالحكالبةوفيفالصيوبهجمر

وانظرالحكالبةسببلعلىأسماءاسنخدحتاألفحالأنوبفصد362
اللسأن

084شبب

ألنهابنطوليىيفصدأيطأفهاألرجح
صنهايتحدثالتينافعقراءةهي

42الحجة
4

52أل07222436الحجةوالحكلمباألمثالهثهاداالستفيوانطر

33الحجةيهه

31



منبعباراتيستشهدأناآليةتوجيهعنديقتصرقد
العاديالكالم

1أالستبيلؤصحئؤآغلىتعالىقولهلقراءاتتوجيههعندوذلكفقط

وأبوونافعكثيرابنقرأفقد
الصبفتحوضذواعامروابنعمرو

د

2مثلهالمؤمنخموفي

وضذواأوالكسائيوحمزةعاصموقرأ
عن

3فيهمابالضمالسبيل

للمفعولهالفعلبنىاومنالفارسيفقال
به

وضذوافقال
عن

علىصديكونوقدكفرهمفيمنهموالعتاهالصدفاعلفإنالسبيأل

عنفالنضذيقولمانحو
وضذالخير

يريدعنه
والخيرايفعللمأنه

يريد
عانعاأن

منهمنعه
اا

4

الطلبمعنىفيهاكانإذابالنكرةاالبتداءجوازعلىاستشهدكما

11دآرؤاحيمؤصيتعالىقولهاتلقراءتوجيههعندوذلك

صور
333الرعد

ء

وصدتعالىقولهيقصد8

فن
0433فائرسورةلبييل

والتيسير222توامئ102خالومهابقحجةوانطر953والبعة81هالحجةي

و3واالمالء1013

لنت
ر

2892
واألفحات

ومعجم2261
2908اتالفرله

591الحجة4

س

2042البفرةسورة
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قد
قرأ

وصئةوالكسائيبكلرأبيروايةفيوعاصمكئيرابنا

أبووقرأالهاءبرفعألزواجهم
عنوحفصعامروابنوحمزةعمرو

صمعا
نصباوصية

االرفعلقراءةتوجيهاتهفيفذكر

وحسن
موضعألنهبالنكرةاالبتداء

حسنكماتخصيص
ااعليكسالثميرتفعأن

2

جمهورمنهجعنيخرجلمالفارسيأنإلىسبقممانخلص
النحاة

وقدوالصرفوالنحواللغةفيالكلريمالقرآنبآياتاالستشهادغزارةفي

وحدهالكريمالقرآنعلىاعتمد
قدالفارسيأناإالتوجيهاتهفيكئيرا

بذلكمقترباالشاذةبالقراءاتاالستشهادبكلثرةتميز
المدرسةمنهجمن

شاذاأوقليألكانولوالمسموعتقدمالتيالكلوفية

الشريفابالحديثباستشهاداتهغيرهعنتميزقدالفارسيأننجدكلما

لغويااستشهادااألولالمقامفيبهاستشهدولكنه
بهاستشهدكما

على

فهيواإلعراببالتركيبتتصلالتيالنحويةالشواهدأماالصرفيةاألبنية

االستشهادأنللفارسيئحشبأنهإالاألخرىللشواهدبالنسبةقليلة

شائعايكنلمالشريفهبالحديث
جمهورعند

العصورتلكفيالنحاة

فيشانهتوجيهاتهفيكثيراالشعريةبالشواهدالفارسياستشهدكما

شانذلك
جمهور

ولممواضعفيالشعريةالشواهدنسبوقدالنحاة

بنسبةالكالملةالعنايةعدمعليهيؤخذولكلنأخرىمواضعفيينسبها

بوضوحالحديثنصإلىاإلشارةوعدمقرائهاإلىالشاذةالقراءات

األخفشمعانيوانظر481والسبعة2143الحجة
89خالويهابنوحجة1871

و
ومحجم2822والنثر49واإلعال16والتيسير37النحاصعراب

1033اتالقراء

2143الحجةى

541





الثانيلمبكث

القياك

741





القياسهعريف

إذاوقيسهواقتاسهوقياساقيسايقيسهالشيءقاساللغةفيالقياس

1مثالهعلىقدره

0

االصطالحفيالقياسأما
عندفهوالنحاةعند

ااالفرععلىاألصلحكملماجراءلعلةأصلعلىفرعحملاألنباري
2

كانإذاالمنقولهعلىالمنقولغيرحملأنهآخزكموضعفييعرفهكما

اامعناهفي
مستنبطةبمقاييسعلئمإنهالسيوطيويقول4

استقراءمن

اأاالعربكالم

هلههالالقياسأنشكوال
استعارهقدنحويمممصطلح6

النحويون
من

سالفقهأصولعلم
وهو

سبقالذي
فالقياسالنحوأصول

من
أنهكمااإلسالميالفقهفيالتشريعمصادرأهم

من
التياألصولأهم

668تيسالعربلسان8

24النحوأصولفياألدلةلمع8

98االتتر

98احقترال41

98االقتر

األواللغةعلمفيالقياسيونوعرف6
بي

واألمربكي
ب

افظرلههكحاكص
معجم

عنالبنيولونتكللموقد984اللغويةالمصطلحات
ورائدهمالقياس

صوسير
تكللمكما

التحويليون
و481العاماللغةعلمانظرتشوصكليورائدهمعنه

حاة
ه

و84ع
األهميةواألمريكلياألوريياللغةعلمفيللقياصنجدالأشااال590

تبعااللغةدراسةطبيعةاختالفالىاعتقادكلفييرجعوذلكالحىاللغةعلمفيلهالتي

الهدتالختالف
عن

عنداللغويةالدراصة
المحيارىالطابمأخذتوالتياليدايةمنذالعرب

للقياسمخالفتهاأومطابقتهاومدىبيةوالتركالصرفيةاألبنيةبصحةالحكلميتطلبكليوال

منلهاصونآ
والتغييرالخطا

314151العرىالنحوفيالقياص

941



العقعيدفيبالغةأهميةلهالقياسأنشكوالالنحاةعليهاعتمد

هوالنحاةبعضعدهفقدالنحوي
النحوإنمااالكسائييقولالنحو

يتبعقياش
بالمقاييسمستخرجعلمبانهالنحوعصفورابنعرفكما1

المستنبطة
من

2العربكالماستقراء

اللهعبدهوبالقياساسمهماقترنالذينالنحاةأولولعل
بن

أيي

أولكانأنهسالمابنوصفهفقدالحضرميإسحاق
بعجمن

ومدالنحو

االعللوشرحالقياس

فشيئاشيئابالنضوجالنحويالفكلربدأوقد
الخليلبجهودوصلحتى

سيبوبهوتلميذه
أثروقدالنموقمةإلى

عن
الخليل

بن
الذيالحوارأحمد

وبينبينهدار
سالهالذيأحدهم

أمأخذتهاالعربعنلهاقيلالعللعن

مناخترعتها
مواقعوعرفتسجيتهاعلىنطقتالعربإنفقالنفسك

بماأناواعتللتعنهاذلكينقللموإنعللهعقولهافيوقامكالمها

عللتهلماعلةأنهعندي
وإنالتمستالذيفهوآصبتكنفإنمنه

البناءمحكمةرادادخلحكيمرجلمثلذلكفيفمثليعلةهناككانت

أوالصادقبالخبربانيهاحكمةعندهصحتوقدواألقسامالنظمعجيبة

الدارفيالرجلهذاوقففكلماالالئحةوالحججالواضحةالبراهين

وكذاكذاولسببوكذاكذالعلةهكذافعلإنماقالمنهاشئعلى

سنحت
البانيالحكيميكونأنفجائزلذلكمحتملةببالهوخطرتله

القترا1
حم

98

73اقترال21

41الثحراء1طبقات

051



يكلونأنوجائزالداردخلالذيهذاذكلرهاالتيللعلةذلكفعللدار

يكونأنمحتملالرجلهذاذكرهمماذلئهأنإالالعلةتلكلغيرفعله

أالعلة

وصلحتىالنحاةهؤالءأيديعلىالنضوجفيالقياساستمروقدهذا

قالهحتىارسيالفعلىأبييديعلىالنضوجقمةإلى
عنه

ابنتلميذه

جنى
انتزاعلهخطرقدعليأباأنأحسب

من
ماثلثالعلمهذاعلل

2أصحابنالجميعوقع

عمألأصبحقدالمرحلةهذهحتىالنحاةمتقدموصنعهماأنونالحظ

مكتمأل
التطبيقهذاولكلندقيقاتطبيقاطبقأنهكماالمنهجحيثمن

نظريةتحتتندرجمحددةلقواعدخاضعايكلنلماألونةهذهحتى

يعدالذيجنىابنالفتحألبيالخصائصكتابإلىنصلحتىمتكالملة

كالقياستنظيرتاريخفيبارزةعالمة

القياسأرحان

عليهالمقيس1

هىعليهللمقيسأساساتؤخذالتىلغويةالالمادةإن
اللغويةالنصوص

المسموعة
من

4ونثزوشعرشريفوحديثكريمقرآن

5666النحوطلفىاإليضاحا

802لخصاكصا2

من0818بنظر
الخوأصولمقدحةفيالبحثاط

عنالحديثصبق
البحثهذافيالسماعفصلفيالمسموعةاللغويةبالمااالحتجاج

151



اللغويةالنصوصكانت1تركيبياأوصرفيانمطاعليهالمقيسكانإذا

الحكلمفيكلونحكلماعليهالمقيسكانإذاأمامباشرةعليهالمقيسهي

مستمدا
من

النصعلىاالعتماديكونفعندهاأيضاةمسموعلغويةمادة

مباشرغيراعتمادااللغوى

أو2جميعاواالستعمالالقياسفىمطردإمايكونعليهوالمقيس

1113االستعمالهفيشاذالقياسفيمطرد

جنىابنفيرىقياساماخوذةتكونأنتصحاللغةكللوليس
كالمأن

البدماأحدهماضربينعلىاالعرب
من

والفيهبوصيةالكهيئتهتقبله

حجرنحوعليهتنبيه
بالقياسيتهداركوجدوهماومنهتقدموماودار

يصحلماأمثلةوذكر4
قياسايكونأن

من
المواضيمثلاللغة

األزمنةوأسماءوالمصادروالمفعولينالفاعلينوأسماءوالمضارعات

6والتصاغيراوالتكابيروالجموعوالتثانيواآلحادواألمكنة

الحكلموقياصالنمطقياسمصطلحىاستعرت1
من

حساقتمامللدكتورألصول01تاب
45ص

لخصا21
1831ص

الخصا
183ص

1334الخصاممص

معكبيرحدالىجنىابنرأىابهيث
قالهما

صوصيردى
كللأنفيالعااللغةعلمتابهفي

اللغةعلممختلفةبنسبعقيمةوكللماتمثمرةلماتعلىتحتوياذنلغة

العقيمةوالكللماتعليهاللقياصالقابلةالصيغهيالمثمرةبالكللماتيقصدوهو981العام

للقباصالقابلةغبرالصبغهي

1224344الخصاكص

251



المقيس

المسموععلىحملماوهو
أوصرفيةبنيةكانسواءالعربكالممن

احتجاجلشروطيخضعالالمقيسأنإالحكلمقياسأونحويتركيب

الفهوالكمجهةمنمحدودايكونالأنهكماوالمكانالزمانحيثمن

نهايةالوتراكيبوتعابيرصيغمنيجدماكلالستيعابليصلحلهنهاية

لها
د

فإنعليهالمقيسفيتوافرهاالواجاالشروطتحققتاذا

كالمعلىقيسماألنللعربيةموافقاصحيحايكونعندهاالمقيس

منفهوالعرب
1العربكالم

العلة3

للعلةالعربالنحاةلدىالتقسيماتتعددت
عدةمن

منفمنهمأوجه

سيةقياوعللتعليميةعللإلىالزجاجيمثلأضربثالتلةإلىقسمها

2نظريةجدليةوعلل

نقألكتابهفيالسيوطيأقسامهاذكركما
صنفينإلىالدينوريعن

تظهروعلةلغتهمقانونإلىوتنساقالعربكالمعلىتطردعلة

فيموضوعاتهمفيومقاصدهمأغراضهمصحةعنوتكلشفحكلمتهم

فييعنيناوماثوانوعللأولعللإلىالقرطييمضاءابنقسمهاكما

العلةضهمبعأسماهاوالتيبالقياسالمرتبطةالعلةيرالدراسةهذه

653الخفتصى8

4اليثاا
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بانهاالرمانيعرفهاوقدلقياسية
النظائرفيبهاالحكميطردالتياهي

االسمفيالرفععلةنحو
فيهاالكالميعتمدجهةعلىاالسمذكروهو

الكالمفيالفضلةجهةعلىذكرهفيهالنصبوعلة
ث

علىذكرهالجروعلة

اااإلضافةجهة
1

الهدفأما
دراسةفيالكبيرةالمكالنةهذهوإعطائهاالعلةدراسةمن

الهدففألنالنحوأصول
من

هوالعلة
مطردةلغويةظواهرإلىالوصول

عقدفقدجنيابنيؤكدهماوذلك
أنفيباباأسماهالخصائصفيبابا

أرادتقدالعرب
من

اعليهاوحملناهإليهانسبناهماواألغراضالعلل
2

والنصببحروفهوالجرالمفعولونصبالفاعلرفعاطرادإلىترىأال

ذلكوغيربحروفهوالجزمبحروفه
من

والنسبواإلضافةوالجمعالتثنية

ااشرحهيطولوماوالتحقير
ك

االقتراحفيالسيوطيذكرهاكثيرةأنواععلىتنقسمالقياسيةوالعلة

وعلةالنقيضوعلةالنظيروعلةالفرقوعلةالتشبيهعلةوأهمها

أصلوعلةالسماعوعلةاالستثقالهوعلةالتعويضوعلةالمشاكلة

ذلكغيرىإلالمعنىعلىحملوعلة
من

بضعإلىوصلتحتىالعلل

4علةوعشرين

33النحوأصولعلممصطلحاتا

452الخصالمى3
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من

اعتالعلة
بر

صوصيردى
الهدت

من
عنقولهعندوذلكالقياس
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لحكم01

المقيفيهومماالمقيسعلييسرىماالنحاةاصطالحفيهو
ى

دعليه

5

معيدوروالحكلم
يحكلمالذيوالحكم2أوعدماوجوداالعلة

استعمالهبثبوتمشروطوثبوتهبصحته
الذيالحكلموأماالعربعن

القياسجوازفياختلفوافقدواالستنباطبالقياسدهانماباإلحالةيثبتلم

4جائزأنهعنهمنقلهفيمايشيرجنىابنأنغيرعليه

أنالقياسعلىاعتمدالذيالحكمثبوتفيجنيابناشترطوقد

باألولويقصدعلةصحةعلىجاريأالثانيإليهالمردوداألوليكلون

المقيسوالثانيعليهالمقيس

9الحملفباصظاهرة5

56ولهاأل3

مصطلحاتاللغةفيوالخطاوالصحةالحكلممصطلحات
دحبع

المعيارىاللغةعلم

3المالىءالمعباريفالحكلم
دللالىبسنندالاللغوياالسنعمالعلىحكلمهو

الجاكزغيرأوالحسنأوبالقبحاالستحمالكلوصفعلمي
معجم

325اللغويةالمصطلحات

النحاأعاممبقةقوانينوضعبدونهيكمااللغةلراسةهىعمومااللغاتحراصةفىوالشكع
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الفارسياشتهرقد
بينمن

بلغوقدبالقياسالنحوأئمة
من

فيمكالنته

عنهيرويهفيماقالأننفسه
مسالةخمسينفيأخطيءجنيابنتلميذه

منواحدةمسالةفيخطيءوالاللغةفي
شهرةأنويظهرأاالقياس

وولعهبالقياسعليأبي
اااليونانعلومفياتعمقهإلىراجعبه
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واالعتزاالالمعتزلةمذهبيعتنقكان
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يجر
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ااوالفلسفة
عندالقياسدراسةيريدالذيأنوالحقيقة3

نهفعليأبي

البد
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التيهيالقياسيةتطبيقافألنوذلكالتطبيقطريق

بينشهرتهأذاعت
النحاة

الحجةفىالقياس
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بالقياساالستداللفيالفارسيمنهج

أكثرلهكانبالقياستوجيههفيوالفارسي
من
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بلغقد
كدليلالقياساستخدمقدأنهبالقياسالفارسياعتدادشدةمن

وجلعزلقوله1لقراءاتتوجيههمثلوذلكتوجيهاتهبعضفيمنفرد

2زخمتيماتتئمقجمسزاالزياخؤكؤائإلىئزشل

قبلهاالتيللكسرةياءالواوفانقلبتفرياخالكئيرالجمعفيوأما

يموبديمةنحوفيانقلبتقدكانتوإذا
فيتنقلبفانوجيلوجيل

تاخرتإذاوالياءالياءتشبهواأللفبعدهااأللفهلوقوعأجدررياح
عن

3بهالشبههااأللففكذلكاإلعاللفيهاأوجبتالواو

ء

كثرواحدة4لقراءةالتوجيهفيأحياناأوردوقد
من

قولهمثلقياس

مثلصفةألنهأسكنهاالعينفاسكنتخسالبأيافيقالفمنا

يكونأنويجوزوخذالبةوضغبايةغنالن
علىوتركهالمصدرجمع
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هخطأأعامرابنقرأ
وبالهمزوالطاءالخاءبنصب

مدغيرمن

كبيرايخطاءاكثيرابناقول
يجور

مصدريكونأن
لموءانخاطا

يسمع
اعليهيدلمأقدجاءولكلنخاطا

2

ومن
ياتولمالقياسيوجبهاألشياءذكرهأمثلة

به
والسماعاالستعمال

ياتيأنيمكلنتسيبالفعألمثاأللذلكوضرب
الفعلوأنآلنزكبمعنى

كانوإنبالهمزةيتعدىالالفعألتزكأنإالبالهمزةيتعدىنسي

المتقدمونيستعملهالنحووهذاالفارسييقولالقياسفيصحيحا
من

آتزكئاأنعلىكثيراوغيرهمالمفسرونالسلف
القياسيوجبهكاندهان

ياتلموإذابهجاءاالستعمالنعلملمفإئا
به

أنيمتنعلماالستعمال

أشياءمثليكلون
من

ياتولمالقياسيوجبهالبابهذا
به

االستعمال

االذلكفرفض

منووجههاالقراءةلهذهاحتجقدهنافهو
رفضهاأنهإالالقياس

وذلك
بسبب

القراءةفيتدخلالأنهاذكرفقدالرواية

وذلكالقياسيرفضوقد
بسبب

ذلكعلىنصأللنحاةيعلملمأنه

يقوللقياسا

العجة
973والبحة569

8
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المتكلمالكلميكونأنيجوزفهلقلتفإن
الصيدأنكلمابه

هو

إنماهذاإنفالقولالقئشوخوالثشخالتضزوبوالممزبالمصيد

قوئمأجرىفقدقلتفإنبمصدرالكللمقولهموليسالمصادرفيجاء

من
ذلكعلىواستشهدواالمصدرمجرىالمصدربناءمنكانماالعلماء

قولهممنهاباشياء

الرسالغاالمائةانجذوبعد

اذلكعلىنصالهمنعلملمإنافالقوله
2أ

كانيآ
الحجةقيالفارميمعلىأبيعندالقياسلتطبيقاتأمثلة

عليهوالمقيسللمقيسبالنسبةأ

سبقكلما
قياسأونمطقياسيكونأنيمكلنالقياسأنذكرناأن

توسعوقدتركيبيانمطاأوصرفيأنمطايكلونأنيمكنوالنمطحكم

التعاملفيالفارسيعليأبو
مع

عليهوالمقيسالمقيس

فإنهزقولهافاماصرفيةبنيةعليهوالمقيسصرفيةبنيةالمقيس1

الذيبتبتمقابلتهذلكعلىيدلكمماوقشلوغيلككفلصفة
هو

هوفالمقيسخالفه

زلى
لهماوالصيغتانكبثةعليهوالمقيس

الي
منت

وتمامهللقطاميالوافر

الزتاغاالمكةكطاككوبعدعنيالموبئكفرابعدر

األدبخزانةالفعلصملعطاكئهالمصدراسماعمالفيهالثاهد
والن86373

األشمونيوشرح232والخصاص883عطاالعرب
فيالمقصلوالمحجم2633

294الشعويةالنحوضواهد

233لحجة21

202الحجةأ
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المقابلةهيوالعلةالصرفيةنيةالبفس
منو

أنهقواعدهمفيالمعروف

11نظيرهعلىيحملكماضدهعلىالشيءيحمل
1

ومن2
أمثلة

مجيء
صرفيةبنيةوالمقيستركيبيةبنيةعليهالمقيس

استتضصواكوتمإبأ6بنأتمقاكأتعالىقولهلقراءاتتوجيههعند
ى

وكأدواقئلؤ
يى

2

وآبوونافعكثيرابنقرأهافقد
ائنقالعاصمعنوحفصعمرو

والكسائيوحمزةبكلرأبيروايةفيوعاصمعامرابنوقرأنصباأئم

الميمبكلسرأئمائنقال

بمنزلةجعلوهماأثمابنقالتعالىقولهعنحديثهفيعليأبوقال

الذياألصليرفضواولمواحداسم
كلماالثانيإلىاألولإضافةهو

وخافوباعقالفيللعينوالتصحيحخطايافياألصلرفضوا

4زبيدأبيقولهترىأاليستعملفالاألصلفيهيرفضمماذلكونحو

ألئرشبيبخفلتليفتنفنسيويافئقئىأئيأبنال
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وذلكالقصوىالصرفيةالصيغةهوهناعليهالمقيس
بمجيء

الواو

األصلعلىفيها
تركيبيةبنيةهووالمقيسمطردةغيرظاهرةوهي

بن1وهي
أفي

للمتكلمالياءبإضافةأصلهاعلىمجيئهابجوازوذلك

وذلكإليها
هيبينهماالجامعةوالعلةأئمأابنياإدغامهاجوازمع

األصل

يتصلحكمعليهوالمقيسالصرفيةبالبنيةيتصلحكمالمقيس3

1افستجيتمالعتزاطتعالىلقولهتوجيههعندوذلكالصوتيةبالبنية
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المقيسوالحكمصوتيةبنيةعلىحكمقياسعليهوالمقيسصرفيةنجنية

منصوتايكونعندمااإلمالةكراهةهوعليه
لصوتتالياالتفحيماصوات

لئالأيضاالصراطفيسينأالصادإبدالكراهةهووالمقيسمرقق

16الفانحةسورة8

والضادالصادأحرفصبعةوهيالمستعليةوالحروفالتفخيمحروفهياالستعالءحروف3
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أنغيرمنصوتيةمشاكلةعلةهناوالعلةلترقيقتالياالتفخيمكون

1الفارسييذكرها

القافيةعليهالمقيستركيبيةبنيةالمقيس4

ومن
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و
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فيأذهبكان2مثلهالعربأبنيةفيماعليبهاأتيفإذامعربةسماش

ليستالتيالمفردةللحروفتغييرهمذلكيقويالتعريبباب
من

الذيالحرفكتغييرهمحروفهم
بين

الباءإلىإياهقلبهمفيوالباءالفاء

تغييرهموكذلكوالفرندالبرندكقولهمالمحضةالفاءأوالمحضة

زؤزالعجمقولفيالتيكالحركةكالمهمفيليستالتيالحركة

فيماإلىوالحركاتالحروفغيروافكلماضمةيخلصونهاوآشؤب

االكلمهذهأبنيةفيالقياسفكذلككالمهم
8

ب
تعاملهفيعليأبيلتطبيقاتأمثلة

مع
وأنواعهاالعلة

وهومنهاكثيراأوردوقدالمختلفةبالعللقياساتهيعللعليأبوكان

نستنبطهاأنيمكنأخرىوأحياناصراحةالعلةيذكراألحيانبعضفي
من

القياسفيحديثهخالل
ومن

العلةفيهاذكرالتيقياساتهأمثلة

ماأحدهماضردةعلىانهاالمحربةاألعجميةاألسماءفيوالقولهالحلبياتفيعليأبوقال

معرفأنقل
اسماعيلنحو

و
للراهبم

و
اسحاق

و
والفرندالمقوب

و
الدبباج

و
الديوان

053الحليياتالمساكل

فقالالحربأبنيةعلىجاءتوالتيالمحرلةلأللفاظاألمثلةبعضالفارسيذكر3
ة

ف

فعليلسختيت
من

زحليلسختمنوهوالسخت
المساكلزخلبابمن

153اتالحلي

ذ3
ر

الخصافيجنيابناألمثلةهذ
آكالمنفهوالعربكالمعلىقشعابابفيص

الخصاالحرب
653ص

2461561لحجة41
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األصلعلة

ومن
قىتعالىقولهقراءاتتوجيهعندذكرهماذلكأمثلة

ى

إآلالضجمث

ين
1ؤزايئ

مهموزةؤزائيجمنقنبلعلىقرأتفيماكئيرابنقرأقدأنهذكرفقد

ابنعنشبلعنعبيدعنخلفعنوحدثونيالياءمفتوحةممدودة

منكثير
2غضقىمثلؤزاقي

و
الياءونصبهمزبغير3ئدائ

ومدهمزوكلهم
اأ4كثيراابنغيرالياءوأسكن

فقالؤزاجماأمنبالقصرتعالىلقولهكثيرابنلقراءةتوجيههوعند

أحداأعلملمكثيرابنعنرويالذيوالقصراعليأبو
من

اللغةأهل

الشعرفيجاءوقدلغةولعلهحكاله
وقياسهئيرشيءالممدودقصرمن

ردقياس
والالمأصلهإلىالشىء

من
وليسهمزةالكللمةهذه

من
باب

لهيذكرولمعليهالمقيسيذكرلمولكلنهالعلةذكرقدفهناأالوراء

حكما

915عريمصور

طه
صور

028

ءطه
سور

0232

االتحاف2913والنشر41والتيسير249الكلثفوانظر704لبحةوا568الحجة

ومعجم2332
3251التراءات

وانظر4428والحجة5881الحجة
ة

2205افئوالكل1197القرطييتفسير

561



إشعارعلة

ومن
إذأنوذلكيومئإلمثألاإلشعارعلةأمثلة

من
أنحكمها

الجملةإلىتضاف
من

نونتاإلضافةعنهااقتطعتفلماوالخبراالبتداء

علىليدلهناالتنوينفصارحذفقدإليهالمضافأنعلىالتنوينليدل

قولفيالبيتانقضاءعلىيدلصاركماالمضافاإلضافةفمن
من

فقالطاألبياتأواخراإلنشادفينون

النرفناللموغهابخماصاحيا

و
2له

والعتاننعافكاللونماكلي

و
3لهقى

عشاكناومحكابنايا

وبحدللحجاجأرجوزةمطلع1

من
الئضخقاتخالأمسىطلل

2992ابا

البيت3
من

وتمامهلجروالوافر

أصابالقدأصبثانوقوليوالحاباعاذنهاللونمأقلي

4502802الكلتابالفارصيذكركماالقافيةبعكييدوروى

3
منميتعجز

وتمامهلرزبةإلرجز

قدبتيقول
آتحافيلى

عضماكنأوعلكأبتابا

269الخضالص4704لكلتأبا
8

2لمحتسبا
نم

2144فةالخز3221

661



اإلضافةانقطاععلىاألواخرهذهفيالتنوينيدلكما
المضافعن

إشعارعلةهيالعلةفهنا1ذلكعلىوحيحئليومئلفييدلكذلكإليه

إشتالمقيسفيوهي
ر

إشعارعليهالمقيسوفياإلضافةاعاش

البيتبانقضاء

المعنىعلىالحملعلة3

وذلكالتركيبيةالبنىقياساتفيتكونقدالمعنىعلىالحملوعلة

الصرفيةالصيغتشابهفيتكونأوالتراكيبمعنىتشابهعند
ومن

أمثلة

لقراءاتتوجيههفيالفارسيذكرهماالتراكيبفيالمعنىعلىالحمل

2كاتز7إألتعالىقوله

وأبوكئيرابنقرأفقد
التاءبرفعامرأئكءاالعمرو

امرأتكالوالكسائيوحمزةعامروابنوعاصمنافعوقرأ

نصبا
اا

3

البدلعلىالرفعزيذإالأحذأتانيماقولهمفيالوجه11قال
من

أحد
وهو

وقوتهواألقيساستعمالهمفياألشيع
أنالقياسجهةمن

4193الحجةاإلشعارلحلةأمثلةأيضأويظر453253الحجة8

1118هودسورة3

األخفشومحاتي42الفراء2معانيوانظر833والسبحة963الحجة
واعراب2753

ومعجم2331واإلتحات2092والنثحر69والتيسير1635والكلث034النحاس

2404القراءات

761



زيذإالأحذأتانيماعنى
فكلما1واحدزيذإالأتانيماومعنى

بمنزلتهزيذإالأحذأتانيماوكانالرفععلىزيذإالأتانيمافياتفقوا

إشاوبمعناه
ش

ذلكوأجروأأحدذكرإلى
مجرى

فىويذتذر

اايذكمايذمعنىفىكانلمايذرأن
لهذهتوجيههففي2

علىالحمللعلةوذلكآخرعلىتركيبينمطحكمقاسقدالقراءة

المعنى

نفسلهمايكونأنفيجوزالمعنىنفسيؤديانأنهمابمافالتركيبان

اإلعرابيالحكم

4اللفظعلىالحملعلة4

ؤاكرقآضئئقتعالىقولهلقراءاتتوجيههفيعليأبوذكره

أبوقرأ
وحدهعمرو

بواووقؤنأ

262لخصاكصانظر1هـ

و28الحجةالمثاالسبيلعلىوينظر4963الحجة
المعنىعلىالحملوفي4273

4361461الصرفيةالصيغفي

291012بالمعنىالتوجيهمبحثيراجع

علىبالحملبدئالمعشعلىوالحملاللفظعلىالحملاجتمعاذاالسيوطييقوله8

مرادالىراجعفخفيالمعنيوأمااليهالمنظورالمثحاهدهواللفظبانذلكوعللاللفظ

وانطر1981والتظاكراألضباأولىبهاوالبداءاللفظاعاكةفكالنتالمتكللم

القترا
مح

رصو
3601فقونلمناا

861



وآكقالباقونقرأ
1واوبغير

أبيقولوأمايقولط
عمرو

دوناللفظعلىحملهفإنهوأكؤن

ااوقربهاللفظفىلظهورهأوألاللفظعلىاوكانالموضع
2

5
الترالشبهعلة

يب

تكونقدالشبهوعلة
اوتركيبينبين

ومنصرفيتينصيغتينبين
أمثلة

التشابه
بين

الفعلاستغناءعلىيدلومما11الفارسيقولالتركيبين
عن

همزيدغيزالقوئمأتانيقولكفيغيراأنغيرمعبهيصلالذيالحرف

بابفيالمنصوببمنزلةيكنلمالمعنىهذافيإياهمكانفإذااآلتون

المفعوله
معه

ولكلنهاالستثناءفيإالبعدالمتتصباالسمبمنزلةوال

للحالمشابه
يكنولمالمعنىفيالمرفوخالمنصوثكانحيثمن

مخصوصا
توسطإلىفيهيحتجفلممخصوصغيرالحالأنكلما

الحالفيذلكإلىيحتجلمكماالفعلإليصاالالحرف

المشابهةنجدالفارسيحديثوفي
بين

جهةمنجاءتالتركيبين

التركيبينإعرابفياألثرلهكانمماالمعنى

الفراء3محانيوانظر736بحةوالس6392الحجة
0

خالابنوحجة61
واعراب643يه

و461والتيسير2223والكلشف479النحاس
605الرحمنبهمنمامالء

2883والنشر

ومعجم2045واإلنحات
5131اتالقرا

6492لحجة31

1951061الحجة

961



الصرفيةالبنيةفيالشبهعلة

قولعلىالقياسفياويجوزقولهفيوذلك
من

أنشمهدقال

النونتكسر
لغةفييجممن

هدلثفيالفاءكسرتكماالعينكسرمن

انواألفعالاألسماءفيجاءإنماذلكإنقلتفإن

القياسفىتجرىأنجازاألسماءلفظعلىكانإذافإنه1حرفاكان

اامجراها
3

التغليبعلة7

ييلالغرلراجمزاطإقىريهتمياللبوجلعزقولهلقراءاتعليأبيتوجيهعند

3األزكرؤتاينالشتاؤاتاليىتاتاينالت

وأبوكئيرابنفقرأ
الحميلوالكسائيوحمزةوعاصمعمرو

البدلعلىالمإ

اارفعااللةالخميإلعامروابننافعوقرأ
4

41901لكلتابانظرا

412لحجة21

4112أبراهبمسورة

الحجة
والكلئف202خالويهابنوحجة76الفراء2معانيوانظر263والسبحة552

2اتإالقرومحجم2661واإلتحاف2892والثرواالمالء20118والتيسير2
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تكللمقدالبدلعلىالتيللقراءةقوجيههفي
اللهالجاللةلفظعن

فقاال
جرمن

بدألجعله
من

كانوإناالسمألنصفةيكنولمالحميد

مصدرااألصلفي
باسماءيوصفكمابهايوصفوالمصادرصفة

العبادةذوومعناهإلته11األصلفياالسمهذاكانوكذلكالفاعلين

األصلفيأنهفيفهذالهتجبالعبادةأي
مثلبهوصفقدمصدر

لكلثرةالغلبةفىصارحتىغلباالهذاأنإالوالعدلالسالم

اكاضاالهذااستعمال
1

المعادلةعلة8

وأشازى
جمعفي

أشزاءأنكماقياسهعليهومابابهعلىليسآسير

يميرجميعفيوفتالء
كانثحبطزفاءشبهوإنمابابهعلىليسوقتيل

وزنهعلى
فأشازى

جميعفي
وبابهبابهبغيراضشبيهاعلىآسير

آشؤى

فقالوابكلسالنأسيرشبهفكما
أشارى

شبهكذلككشالىقالواكما

جمعهفىوقالواسيرباكسالن
هذافعلىآشرىقالواكماكشلى

يوجه

قول
من

قال
آشزىفاماأشازى

2الكثيرالمستمرالبابعلىفهو

عادلواأنهمالفارسيذكرفقد
بين

أسيرشبهفكلماوكسالنأسير

باسيركلسالنشبهفكذلكبكسالن

الحجةهـ
55262

461561الحجةك

171



علة
اآلؤلى

والتوحيدالجمعفياختلفواالفارسييقول
من

ؤضكوعزجلقوله

صتآلإينغقبهتم
ظث

كهتمشكى

وأبوكثيرابنقرأهافقد
وابنونافعبكرأبيروايةفيوعاصمعمرو

جماعةهضلواتكإنعامر

علىضالتكإنوالكسائيوحمزةعاصمعنحفصوروى

2التوحيد

جمعهاذلكوحشناصلواتكهانالجمعقراءةتوجيهفيفقال

كالخارجةلهااالستعمالوكثرةبهـابالتسميةصارألنهخمغتحيث
عن

جمعتو4اذاالمصادرحكلم
آدكزإيثقولهنياختلفتإذاالمصادر

كالخارصاربالتسميةمافإن3أؤاتاألص
عن

المصادرأجدر

أنترىأال
دراجعلسيبويه

من
بالذكللهبمنزلةدركللهقولهم

خارجاوجعله
من

8إعمالهائغمفهفلمالمصادرحكم

9301التويةصورة

الفراءمعافيوانظر713813والسبعة4312الحجة2
ه

والكف
505

والتيسير

253القراءاتومحجم279التحافوا2182والنشرإلمالء318وا9أل

لعماأ
سور

1391ن

422الحجةأأوبنظر449و4512الحجة
و

235
و

ال2
و

2534
و

423

271



الثقيضعلىالحملعلة1

النقيضعلىالحمليكلونوقد
لهماالمعنىفيمتقابلينتركيبينبين

الحكلمففس
ومن

وأماقولهالتركيبأمثلة
جاءنيمافقالفمبمن

جاءنيماقولهأنوذلكاإليجاببمنزلةالنفيجعلفإنهزيداإالأحذ

كمافالنفىكذلكالقومجاءنيأنكلمامستقلكالمأحذ

فاإللجاب
كالممنهماواحدكلأنفياجتمعاحيثمن

اامستقل
1

يكونوقد
نفسولهماالمعنىفيمتناقضتينصرفيتينصيغتينبين

الصرفيالوزن
ومن

الصرفيةالصيغفيالنقيضعلىالحملعلةامثلة

سيبوبهحكىعليأبواقال
وينبغيشعيدفهوشغادةيشغدشجد2

3أكذلكشقىهوالذيخالفهأنكمامتعإلغيزيكونأن

أستغناءعلة11

يمكنانهعلىلتدليلهاالستغناءبعلةللتعليلالفارسيلجاوقد

عنبتركيباالستغناء
عنصرفيةبصيغةاالستغناءأوآخر

أخرى
ومن

تجيديهكتعالىقولهعلىالتعليققيذكرهماالتركيبفياالستغناءأمثلة

للغائبأمراجعلوهألنهمفليفزخواوقرؤوا11لهفقا4قكيمزخوا

4لحجة1
0

73173

3023الكاب2

6711811الحجةهـدنص202الحجةهـشو4873الحجة

85بونىسورة

السبعةالفراءأي

371



عنفيهاسئغنىالفواتجهألنالغائبفعلعلىتدخلإنماالالم
الال

ابقو
بالماضىشبيهافصأرة

من
اسئغيىالذىيذ

1بتزدثعنه

بهااستغنىالتيوهيافعلوهيللمخاطباألمرصيغةيذكرفهنا

عن
علةهيفالعلةللغائباألمرفيصيغةتستخدمالتياألمرالم

االستغناء

ومن
الصرفيةتوجيهاتهفيالفارسيذكرهاالتياالستغناءعلةأعثلة

يئتعالىقولهلقراءاتالفارسيتوجيهعندوذلك
2كجمتابآيا

موقوفةالحاءتخشالبأأيامفيعمروأوأبوونافعكثيرابنقرأفقد

االحاءامكسورةتجشابأوالباقون
3

ذواتتجشاتعبيدةأبووقالقالالحاءكسرلقراءقتوجيههوعثد

نحوس

يكونأنفيمكلن
منصفةجعلهالعينكسرمن

وجمعونيرقافيرقباب

منعللمناأإالذلكعلى
منه

علمنافعآلكما
من

جعلوهولكنقيرق

أنكماصفة
من

كضغتالبجعلهيكونأنأمكنتخشاتأفقالأسكن

وقجلالعينكسرفيمنتجشاتيكونكذلكصفةذلككانفلما
من

6811الحجةأيضاوبنظر4282الحجة

146فصلتسورة8

األخفشومعانيالفراء1413معانيوانظر675والسبعة1أل66الحجة
ابنوحجة2564

أوحجة613خالوله
والتي536زرعةى

مير
والنن841

ر
ومعجم2244واإلتحاف2663

460370القراءات
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تعلملمإذاإالالصفاتبنية
هوالذيبخالفهاستدللتوإنفعالمنه

1سئيئوآالإلينؤآئاالتنزيألفيوجاءقجلعلىشجدأنكمافقلتشجد

لموءانالقياسفيالنحسفكذلك
منهيسمع

شمعكماينخشتجش

وشديدافقيراأنكماذلكتقديرعلىاستعملفكالنهيشغدشجد
استعمال

عنهفاستغنىشبذدوالقفريستعمللموإنقغلتقديرعلى
بافتقر

قولفيتخسيكلونوكذلكواشتذ
من

11تجشابقال
3

عنبهمااستغنيأنهماواشتدافتقرصيغتيعلىالفارسيقاسفقد
قفز

الصفةبصيغةاستغنيكذلكالتقديرهذاعلىواستعمالوشذد

البنيةهذهعلىتجشات
عن

نجشالفعل

تالثأ
الحكممعتعاملهخاللمنالقياسؤالفارسيلتطبيقاتأمثلة

التعاملفيللفارسييكنلم
مع

إلىنظرفقدواحدأسلوبالحكم

فذكرأخرىمواضعفيعليهينصولمكثيرةمواضعفيالحكلم

ذلكغيرإلىواالمتناعوالحسنوالجوازالوجوب
من

يليوفيماأحكالم

األمثلةبعض

11801صوزهؤ

القرطبيوتفسير687النحاصاعرابوانظرا6718الحجة3
واإلمالء51843

3944افالكثتفسبر364
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الوجوبحكم

قال2ييقاتغايمثهؤضقناكتمتعالىلقولهلقراءاتتوجيههففي

زيادةوزيادتهيعيشوزنعلىألنهمعيشةواعتلمعيشةجمعمعايش

الفصلإلىئختضىفلمالفعلدوناالسمتختص
بين

كماوالفعلاالسم

أجادفيالهمزةنحومشتركةزيادتهكانتفيماإليهاحتيج
وهو

أجود

البناءاالوموافقةمنك
أالترىاالعتاللاالفىيوجب

نحووصححواالفعلوزنعلىكانلقاراخويوثموداراباباأعلواأنهم

3الفعلمثالعلىيكنلملماوئؤدةغيتةجؤل

هوهناالحكلمأنعلىنصأنهنجد4اآليةلهذهالفارسيتوجيهففي

إذاأنهوذكرالمشابهةعلةوهيبالعلةالحكلمهذاريطثمالوجوب

افيقولاالعتالللهذاوجبالمالحكمزالفقدالعلةهذهزالت

الزنةفييعيشمثلأنهترىأالالبناءفيللفعلموافقةفمعيشة

المعنىزوالبذلكعلمتفقدالبناءفيمشابهتهيزيلوتكلسيرها

التكلسيرهفىاالجمعفيالواحدفيعالللالموجب

اااللفظفىالمشابهةلزوال
6

وقد8
عنيعبر

1672الحجةينظراللزومبكلمةالوجوب

2

رسو
7افألعرا

3922032اإلففالهنىباسناضةالقراءاتهدالفارسيناثىكلما47الحجة3

651وانظر8
من123و

القراءهدعنللتحليقبحثالهذا

2434الثبهعلةانظر

43لحجة61
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اقلجو11حكلم

1قىلصحبزنجمئيكألقوجلعزقولهلقراءاتتوجيههعند

والوقفالوصلفيبياءويضيزئتقيمنإنهوحدهكثيرابنقرأ

قنبلعلىقرأتفيما

ولوقفوالوصلفيياءبغيرالباقون
2

منقراءةتوجيهفيالتقديرأنالفارسيقال
11تئقي

منيجعلأن

تثقيقنألنالسمعنىعلىالمعطوفويحمليتقيالذيبمنزلةالتتق

واحلكلأنبداللةالجازمالجزاءلةبمنزكانالذيبمنزلةقنكاناإذا

منيتضمنانهلماذلكفىاجتمعافإذاجوابهفيالفاءدخولمنهماءيصلح

الشرطعلىيعطفهكماعليهيعطفأناأجازالجزاءمعنى

المجز
و

3المعنىعلىيحملمماذلكونحو

أماالمعنىعلىحملفيهالعلةأنالفارسيذكرقدهنافالقياس

الشرطفعلعلىالعطففيوالنصبالجزمجوازالجوازفهوالحكم

الخشنحكلم3

الشتاؤاثذثلىتعاقوله
4يتانيتخ

209يوسفهصورة1

والتيسير281والكلشفه89خالويهابنحجةوانظر153والبعة4744844الحجة3

ومعجم2351واإلقحاف2792والنثر13واالمالء0011
2764القراءات

732دا1472572الحجةهـشظر4944دا7داالحجة

8

919سوزمربم
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وأبوبكرأبيروايةفيوعاصمكئيرابنقرأهاقد
وحمزةعمرو

تكادبالتاءأوعاصمعامروابن

1تكادوالكسائينافعوقرأها

ايقوله
التانيثعالمةدمالحاقوأيكادتكادفياختالفهمأما

فكالهمااإللحاقوترك
حسن

الجمعألنأحسنالعالمةوإلحاق

اآلحاديشبهالقليلوالجمعالقليلللجمعاألصلفيوالتاءباأللف

فكذلكالنحوهذافيالعالمةإلحاقاآلحادفياألحسنأنفكما
مع

2والتاءاأللف

هوماذكرثماحشنمثلحكماذكرفقد
ا

أحسن
ذلكحجةوذكرا

من
القياس

حكمقياسالقياسوهنا
حكلموهينحويةقاعدةعلىيعتمدوهو

غالمضابالفعلالتأنيثتاءإلحاق

هةالكلراحكم4

الحجةقاليهافستخيتمالضزاطتعالىقولهلقراءةتوجيههعندوذلك

لمامضارعةبالسينالقراءةأنبالصادقرألمن
منرفضهعلىآجمعوا

يضعدواأنكراهةونحوهواقدإمالةتركلواأنهمترىأالكالمهم

الحجة
والتيي239فهالكلصوانظر314والسيعة532412

ر
زرعةأبيوحجة411

ومعجم242182واإلقحاف2913والنشر84
338القراءات

الحجة2
651أل1القرطبيشيروانظر5412

و
2525الكلشاف

16الفاتحة سور

871



يتهسفلأنهذاعلىئكرهفكذلكباالمالةالتسفلبعدالمستعلي

فىبالطاءيتضغد
لي

1زاط

5
المنعحكم

ثتيرآتؤتأكاررلبتعالىقولهإلعرابتعرضهعندالمنععلىنصوقد

ائكما
2إئاؤحيافا

استثناءيكونأنأحدهماأمرانوحياإالقولهفيويجوز11فقال

فييكنلممنقطعااستثناءقدرتهفإنحاآليكونأنواألخرمنقطعا

يوصلشيءالكلالم
بمن

ولذلكبعدهفيمايعملالاالستثناءقبلماألن

3األعشىقولحملوا

إالقائالوال
هو

الضتغئبا

معنىفياالستثناءحرفألنذلكانماتدستجيزواآخرفعلعلى

القومقامفالمعنىزيداإالالقومقامقلتإذاأنكترىأالالنفيحرف

يعمللمكذلكبعدهفيماالنفيحرفقبلفيمايعملالفكمازيذال

4النفيبمعنىكانإذبعدهفيماتاماكالماكانإذااالستثناءقبلما

115الحجة

3

سور
2415الشورى

منييتعجز
وصدرلألعثىالطولل

فخاالحيأتىانمجيراوليس

األعئديوان
ى

12

6431لحجة1
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بقولهبالمنعالحكمعلىنصقدالسابقالنموذجفيالفارسينجد

ايستجيزوالما

بالحكمالعلةارتبا

عندوذلكبالحكلموربطهاالعلةعلىاألحيانبعضفينصوقد

الفارسييقولالماضيعلىدلإذاالفعلاسمعملعنحديثه
ومن

1دزاغتيمايقؤصيإلتاسيطقئغقولهالحالحكاية
لمالحالحكايةفلوال1

بذلكفخرجمعهوداوصاراختص2مضىإذاألنهالفاعلاسميعمل

الفاعلاسمأنفكمامعهودايكونالالفعلأنترىأالالفعلشبهمن

الفعلشبهلزوالالفعلعمليعملوخقرؤصفإذا
باختصاصهعنه

ماضياكانإذاكذلكوالوصفالتحقيرفيهيحدثهالذي

يرىالفارسيأنوذلكوجوبياارتباطابالحكلمالعلةارتباطهنافنجد

الفعلعمليعملفالالماضيالزمنعلىدلإذاالفاعلاسمأن
وهو

ال

دلإذاإالالفعلعمليعمل
ش

هذهفيالحالعلىفداللتهالحال

وصفإذاالفاعلاسموإنالفعليعملجعلتهالتيهيفقطاآلية

ألثهوذلكالفعلعمليعملالكذلكصغرأو
يرى

عملفيالعلةأن

الحالتينهاتينفيالفعلعملالفاعلاسم
صماذافقطللفعلمشابهةهو

الحكمزالالمشابهةوهيالعلةهذهزالت

1

سور
8181امهف

471571االسميةالعواملفيالعاعلمبحثراجع3

4048الحجة

081



القياسأرحانذحردم

والفارسي
من

أيايذكرالقدبالقياستوجيهاتهخالال
من

أركان

القياصهوذلكأنفقطيذكرولكنهالقياس
ومن

ذلكأمثلة

آإنهئرقتعالىقولهلقراءاتتوجيههعند
ا

1تاالؤوكذايندثآقل

و
2ختزائوتيى

والوقفالوصلفيالياءكئيرابنأثبتفقد

وأبونافعوقرأ
الوقففيويحذفهاالوصلفيبياءعمرو

الوصلفيالياءيحذفونوحمزةوعاصمعامروابنوالكلسائي

3قفلووا

منثبتفيصاالياءكئيرابنإئباتفقال
الوصلفيالحروفهذه

هووالوقف
وأبيتافعوإثباتوالقياساألصل

عمرو
هذهفيالياء

واألصلالقياسهوالوصلفيعنهماحكليتالتيالحروف
اا

4

منركنأييذكرولمالقياسعلىالقراءةتلكأنالفارسيذكرفقد

أركا
نه

893الكلهفصورة8

أ
صوز

8104امهمه

الحجة
و29بحةوالح541

6لظر
ة

واإلتحات263والنشر21والتيسير228ثفالكل

وععجم352
350القردات

العت8
س6و088

ر

العت
3213ه

181



الحجةالفارسيذحرهاالتيبالقياسالتوجيهقواعدعض

يكنلمالرواةفروتهمسلكفيهللقياسكانمجيئاالشيءجاءإذا1

1طعنموضعذلكبعد

2بالسمعإالعليهاليقدمالقياسغيرعلىجاءما2

أولىاألشيعثراعلىالحمل3
من

خالفهعلىالحمل

ذلكيقبلبالقياسيعلمالمماشيءجاءإذا4
منه

فيهأتىإذا

وبر
4يةا

5
كانما

األخذفتركاالستعمالفيوقليألالقياسفيضعيفا
به

أحسن

بهافياخذوناآلثارالعربيةفييجوزمامعيتبعونقدالقراء6

6واحدامجازاالعربيةفيذلكمجازوجدواإذاويؤثرونها

عليهيقاسأنينبغيمماوالبالكثيرهذاليس7

أولىالعامواألمرالقياسعلىالحمل8
يحوجحتى

الخروجإلى

عنه
عنويخرجخالفهإلىيضطرأمر

8الواسعالشائع

9
9أولىباألبيناألخذ

الحئ1
5292

الحجة
ا576

331الحت

397لعئ41

3121لحجة1
و

424

3642لعت61

4642العئى

168لخجة1

الحجة
5242

281



إذااليهيلجادىانماللسماعيتركأبداالقياسأناتالحلبيفىذكرما

فاحشفخطاللقياسالسماعيتركأنفاماالسمعالشيءفيعدم

وعدول
من

الصواب
بين

2أل

ايةدلةغرهللقمااستخدامه

جاءماأنالفارسييرى
من

دليلويعضدهاللغة
من

ودليلالسماع
من

بعدالثانيةالمرتبةفيكدليلياتيالقياسلكلنلهمردفالالقياس

فيذكرهاالتيالنظريةقواعدهفيالفارسيذكرهماذلكفقطالسماع

الحجة

القياسوموقععليأبيلتوجيهاتأمثلةضربعندوسننرى
غيرهمع

من
التطبيقيتوافقهللنرىاألدلة

مع
االضطرارمفهومهووماالنظر

القياسعنالخروجإلىبهيؤديالذي

السماععلىالقياسترجيح

ردكألئإضقناتنتعالىقولهلقراءاتتوجيههعندوذلك
م

2

وقرأجميعاالحرفينفيالسينبكسريمكاتئوالكلسائيحمزةفقرأ

جميعأالحرفينفيالسينبفتحقئشكاالباقون
ا

ك

622اتالحليلالمساهـ

صرر
223الحج

الحجة
وانظر634واليعة5772872

ة
وععجم2572واإلتحاف2623التثر

303القراءات

381



الكلسرقراءةتوجيهفيقال
وجه

المكالناسميجيءقدأنهالكسر

المفعلعلى
من

منهولمانماالمطلعنحوالنحوهذا
يطفعطقع

منوهووالمسجد
أيضاشذمماهذايكونأنفيمكلنيسجذ

قياسعن

إالهذاعلىيقدموالالقياسغيرعلىالمكالناسمفجاءالجمهور

ابالسمع

االستعمالعلىالقياسترجيح

وجهفقد
خالفهعلىاالستعمالوجاءالقياسفييجوزالبماالقراءة

2يإلجمدئمنجيتاكمقؤالءخاخئتمقاآكئتمتعالىقولهلقراءاتتوجيههعندوذلك

كثيرابنفقرأوتركهوالهمزأنتمهافيالمدفياختلفوافقد

فااليمذئئمقآ
ويهمز

آئئم
ا

3

فوجههههؤالءهانتمكثيرابنقولهأماكثيرابنقراءةالفارسيفوجه

بدلأنه
فأبدلأنتمأرادالهاءاالستفهامهمزةمن

من
أرادالهاءالهمزة

فأبدلآانتم
من

البدكيجزلمهالقلتفإنالهاءالهمزة
من

ألنهالهمزة

وأبدلتواحدحرفعلىكانوإذاواحدحرفعلى
منه

شيءيبقئم

من
اإلبدالفيكونعليهيدلالحرف

منه
يجوزاللمحكمالهكالحذف

الحجة1
5872

2

366انعمررسو

352خالوبهابنوحجة032فراء2معانيوانظر702والسبعة3564الحجة

إلتحافوا2623والنشرإلمالء127وا66والتيسير3911والكشف702لنحاساابعرو

ومعجم084
3003القراءات

أل482



البدليجوزالكذلكذفه
البدليمتنعالقيلمنه

علىكانوإنمنه

منضربذكرتهوماحرف
اابخالفهاستعمالهمجاءالذيالقياس

1

الروايةعلىالقياسترجيح

أوتوهمخطاالعتبارهفرفضهلقياشمثالأوردوقد
ممن

القياصبهذاأخذ

2ثرتغايتعالىقولهفيجاءمامثال

قغائشنافععنخارجةوروىهمزبغيرقغايشقرأوكلهم

مهمورممدود
ااغلطوهذا

3

علىفمجازهفهمزأعلاومنالتوجيهفييقول
وجه

4الغلط

وهو

اامصايبيهمزكمافهمزفعيلةفتوهمهاسفينةوزنعلىمعيشةأن

للغياسمايظهرالمثالوهذا
3

أبوعليهاعتمدحيثبالغةأهمية

القراءةلردوحدهعلي

36474لحجة1

األعرافصورة2
701

244االتحاف42واإلمالء6331النحاصاعرابوافظر872والسيعة47الحجة

ومعجم
2161القراءات

الذيالخطاهذاالمستثرقينبعضاصتغل4
وعلمالنحوأنفكيوهانذكرحيثتافععنروى

مننوعيالحظالمدينةالقرآناءاتقىفيوحتىخصبةتربةبالمدينةيجدالماللغة
التساهل

هـ8961صنةالمتوفينافعداالنحوبةالقواعدفي
فييقرأ

سور
األعراف

701
أو

سور

علىكالنلوكمامعيشةالمفردلفظفعاعلمعالىبدلبالهمزمعاكش5102الحجر

واألصاليبواللهجةاللغةفيدراصةالحريةفجلةوزن
87

وان48الحجة
ة

26االحجة

581



القياسعلىالروايةرجيح

لتعارضهاقراءةرفضقدالفارسيعليأبانجدالذيالوقتوفي
مع

قواءةيقبلعكسياموقفاأخذقدآخرموضعفيأنهإالالقياس
مع

عنشذوذها
القياس

صححكمايصححولمكالشيعمصدرفهوقيماافاما
وجولغؤض

عنشذولكنهالقياسكانوقد
ااالقياس

1

القياسفينظريامنهجالنفسهوضععندماعليأباأننالحظسبقمما

فالقياس
عنده

اطردماعلىيكلونأنالبد
فنجدهالعربكالممن

أحيانا

فخطتهأحياناوالشاذالقليلعلىقاسوكذلكالكلثيرعلىقاسقد

علىالقياسعدمفيالبصريينعنعرفالذىبالتشددتتسمالنظرية

منيقتربالتطبيقيومنهجهالشاذأوالقليل
بكليعتدونالذينالكلوفيين

عنخرجولومسموع
القياس

ورودعندالقياسيتركأنهالفارسيذكركما
السمعيقدمكماالرواية

الحجةتضاعيففيمتناثرةوجدناهاالتيالقواعدهذهالقياسعلى

أنالنتيجةفكانتالفارسيتطبيقاتعلىيطابقهاأنالبحثوحاوله

فقدالنظرفيذكرهبماوتوجيهاتهتطبيقاتهفيملتزمايكنلمالفارسي

السمععلىالروايةورجحالروأيةعلىوقدمهالسمععلىالقياسرجح

أخرىمواضعفي
غيرومن

مبرر
يكلنلمالفارسيأنيظهرمماآخر

393484لحجة11



اليقللذلكأنإالالقياسفينظرياتهتطبيقفيالمنهجاضح
من

براعته

المضمارهذافيوحذقه

النضجفيقمةتمثلللقياسالفارسيتطبيقاتأنإلىسبقممانخلص

اكملوالذيالفارسيعليأبييديعلىوالنمو
النضوجطريقبعده

منجنيابنليتعجبحتىجنيابنتلميذه
بالقياسعليأبيارتباط

بهوشغفه
وعليههووالله11فيقول

وأشذقياسهأقوىكانفمارحمته

االهمخلوقأكانإنمافكانهآتسهالشريفالعلمبهذا
1

يخلووقضاياهللقياسيتعرضكتاثيكادوال
من

عليأبيذكر

الرغمعلىالفارسي
من

عنهيؤثرلمعليأباأن
متكاملةنظرية

عن

أنناإالالقياس
تطبيقاتهفينجدالحجةكتابهفيقياساتهالنظرعند

المتمكنالعالمبحذقفقطأقولاليطبقهاصاحبهاانللقياس
من

تمكنالذيالفنانببراعةأيضايطبقهاكانأنهأزعمولكلننيعلمه
من

وألوانهأدواته
هيالنتيجةفتكونبينهافيمزجبحريةفيهاليتصرفحتى

معاوفيعلمعننتجالذياإلبداع

682لخصكعى81

781





الثالقلمبكث

واالستصعاباإلجماع

981





ي
عليهااعتمدأخرىألصولالبحثيعرضفسوالفصلهذا

األصوراحتلتهاالتياألهميةبنفستكنلموإنتوجيهاتهفيالفارسي

األخرى
ومن

األصوالهذه

الجمهوزاجماع1

من
ذكرفقداإلجماعتوجيهاتهفيالفارسيذكرهاالتياألصول

عنبهيخرجلمماالقولينفأولىرأيانوخدإذاأنهالحجةفيالفارسي

اأاألمصارقراءإجماع

ومن
وتقديماإلجماعطريقعنتوجيهاتهأمثلة

معئراقوال
أنه

يرى
األخرالقولأن

والصوابالقياسهو
ومن

ذلك

اقتلةمبفذائئمأتعالىقولهقراءاتتوجيهعندذكرهما
12

ابنفقرأالوصلفيالمحتيهتعالىلىقوفيالهاءإثباتفياختلفواا

وأبوونافعمكةوأهلكئير
عمرهـ

فبهذافموعاصمالمدينةوأهل

ساكنةالوصلفيالهاءيثبتونفألافتإله

فلاقتلقيفذافئموالكلسائيحمزةوقرأ
ويقفانالوصلفيهاءبغير

وقرأبالهاء
ويشمالداليكلسرفلاقيدهفبفداهئمعامربناللهعبد

ااياءغيربلوخالكسرمنالهاء
3

1341الحجة

2
األنعاسورة

609آ

وانظر262والسيعة3153الحجة
ة

خالويهابنحجة
1834934والكلشف541

ومعجم312واإلتحاف97والتيسير
2601القراءات

191



والجمهورالكثرةالجتماعالهاءعلىالوقفالوجهعليأبوقال

السكتفيالهاءهذهألنثابتةوالهاءيوصلأنينبغيوالإثباتهعلى

الوصلهمزةأنكماللوقفالهاءأنفياالبتداءفيالوصلهمزةبمنزلة

ئراقولتركوفيالقياسوالكسائيحمزةوقولبالساكنلالبتداء

منضرث
قىآماوالقياسالصوابكانوإناالستيحاش

به
أل111

الحالاستصحاب2

أنهالنحاةعرفهالحالاستصحاب
ا

ماعلىاللفظحالإبقاءهو

األصلفيتحقهيس
النقلدليلعدمعند

عن
األصل

ا
3

وهو
الحكم

3األولالزمانعلىبناءالثانيالزمانفييثبتالذي

أكئراالقتراحفيالسيوطيذكروقد
من

رأي
عن

فقالاالستصحاب

من
بالدليلالمطالبةعهدةعنخرجباألصلتمسك

ومن
عنعدله

لعدولهدليلإقامةإلىافتقراألصل
عن

أحدالحالواستصحاباألصل

ااالمعتبرةاألدلة
4

قولهآخرموضعقالثم
ة

الحالاستصحاب
من

ولهذااألدلةأضعف

التمسكيجوزال
دليلهناكوجدمابه

3253لحجة1

741االقترف2

53االقترغثرحفىاالصباحوانظر43التحريفاتكتاب

741االقتر4

القتر1
ح

841

291



ن
الفارسيعندالحالاستصحابأمثلة

المكنتعالىقولهقراءاتتوجيهعندالفارسيذكر
الس

1ياطيركروآ

وأبوونافعكثيرابنقرأهاقدأنهالفارسيذكرفقد
وعاصمعمرو

وليهيعامروابنوالكسائيحمزةوقرأكلفرواالشياطينولنئ

الشياطين
3مخففة

رأيهالفارسيفذكر
حكىأحدانعلمولماخففتإذاالكلنعن

لمالنصبأنفيشبهخففتإذاقيهنفيالنصب
الحرفهذافييجيء

تعملالأنالحروفهذهفياألصلأنعلىداللةذلكليكلونمخففأ

الذياللفظلزوالخففتإذا
وأنالتخفيففيالفعلشابهبه

خففمن

دميعملهالأنفالوجهذلك

كذللئط
من

الفارسيتوجيهاتفياألصلحالهاستصحابأمثلة

قولهالنحوية

اؤتاقولهفي4والياءالتاءفياختلفوا
يغايإلغئائغئلوتة

قرأهااآلخروالبعضىالخطابصيغةعلىالسبعةالقراءبعضفقرأها

الجمعصيغةعلى

1

صور
2201ةلبقرا

76861والسبعة2071الحجةنيالقراءاتانظر2

2071لحجة31

والنشر1842والكلشف061261والسبعة21بالحجةفيالقراءاتتفصيلانظر8

ومعجم931واإلتحاف2712
1912القراءات

247البقرةسورة
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غيبةلفطقبلهكانفيماويجوزاآليةتوجيههعلىالتعليقفيقال

الخطاب
ووجه

بينتجمعأنذلك
الخطابفتغلبوالخطابالغيبة

علىالمذكركتغليبفيصيرالخطابعليهايغلبالغيبةألنالغيبةعلى

وهوالضميربابفيالغيبةعلىبالخطاببدؤواأنهمترىأالالمؤنث

منكثيرفيهئزذموضع
1قولهونحولكنحوأصولهاإلىاألشياء

أغافاوالامناكمابكفال

يقولواولمأعطاكهفقالواالغائبعلىالمخاطحتقذفوافلما

المذكرأنكماالرتبةفيأقدمأنهعلمتأعطاهوك
مع

كذلكالمؤنث

أنالنحوهذافيالخطابفيأمكنهذاعلىاألمركانفإذا
بهيعنى

ااوالمخاطبونالغيب
2

ومن
األصلباستصحابتوجيهاته

تعالىقوله3قراءاتتوجيهعند

4ظعمأاتمغضوبهغير

منوحجةقالغقيفمالهاءصضموطيحمزةلقراءةتوجيههفعند

غقيفمقرأ
وهو

الهاءضمقالواأنهمحمزةقول
هو

وذلكاألصل

انفردتإذاأنها
افعلوافمقيلبهاتتصلحروفمن

لحمروالبيت
بحرمنبوعبن

وتمامهالوافر

فوقبرقآفاوضغأى
يرب

مايكفال
أغامآوالأضاز

2311411الحجة2

801والسبعة17585الحجةنيالقراءاتاتظر

م
17الفانحةورة

106الحجة
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المشاحلة

اعتمدوقدصحبتهفىلوقوعهغيرهبلفظالشيءذكرهىالمشاكلة

2كثيراالصوتيةالمشاكلةعلى

ومن
المشاكلةعلىاعتماداتوجيهاتهأمثلة

ونؤتايخدآكمواؤالإللنالقةئخابىنتعالىقولهلقراءاتتوجيههعند
3ستفمأآإبئ

فقد
وأبوونافعكثيرابنقرأ

عمرو
عونئخاوماعونئخاب

فيهماباأللفه

يخذغونوماغونئخابوالكسائيوحمزةعامروابنعاصموقرأ

ااألفبغيرالياءبفتح
4

أنفشفمإالئخادغونوماأقولهافقالالتوجيهفيالفارسيفقال

إالالفعليكنلموإنفاعللفظعلىيكون
من

األولهكانكماواحد

علىيجرواأنوتشابههااأللفاظلتشاكلاستجازواقدكانواوإنكذلك

ذلكيلزمفانالحقيقةعلىالمعنىفياليصحماللتشاكلطلباالثاني

وأولىأجدرالسنىفييصحفيماعليهويحافظ

1

معجم
483الرببةلغةعلوم

35الحجةانطر

29ا
سور

لبمز

21333لحجة81

135الحجةبالمشحلةالتوجيهفيوافظر80363الحجة
د

2318414

و
0وه2333

54وه3

91



اكحجازلغةا

من
عندذكرهماالحجازأهللغةعلىتوجيهاتهفياعتمادهأمثلة

1سنمنأئقاتغألتعالىقولهلقراءاتتوجيهه

المفضلروايةفيعاصمقرأ
رفعأمهائفمأفنماعن

ااحفصىلفظىلىنصبأنهذلكفييختلفولم
3

11فيقول

ووجه
التنزيلفيواألخذالحجازأهللغةأنهالنصب

دليلذلكبعدذكرثم3تاقذاتمثتزاقولهجاءوعليهاأولىبلغتهم

فقالالقياس
منووجهه

ااالقياس
4

الستثقالوااالستخفاف5

فيأنناإالللخفةطلبأاألصليتركقدأنهتوجيهاتهفيالفارسيذكر

أننجدالحقيقة
يعدواالستثقالاالستخفافحد

صوغهيمكلنوالنسبيا

أوقاعدةفي
أنهإالبتعريفحده

يرجع
ذلكولعلوالذوقالحسألى

األمثاللتواليذكرهعندنفسهالفارسيحديثمننفهمهما

التيالياءتحريكفيالقراءاختالفاتعنحديئهعندالفارسيذكرفقد

يقوله6قبلهاماانكلسرإذاللمتكللماسماتكون
ة

سأزىركىفالخفيف

1

سور
852دلةلمجاا

اإلعالء0وانظر826سبحةوال6772الحجة3
ومعجم05

القراءات
547

3

سور
2113يوسف

لغتهمعنعبركما691791وا78الحجازبلغةالتوجيهفيوانظر6772الحجة8

انظرالحرمينبلغة
ة

06الحجة

1801الحجةانظر
و

أل1

1114الحجةانطرأل

األنفال
884

صور
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اظىإبئآتجرئ
2آقىتقتتىوشمثلوالثقيل1قإ

و
3القإلإبئآتضارىتن

و
زودىذ

آدستبيلى6أكركمقابهرودىإلعطزيىقآ4ئوسترآكك
سغو

إيئإتجؤتىلتن

ردى
8

و

آر
ى

9طعأ

و

يصلف
نى

مئلهكانوما01الردا

اافقال

فآما
حد

الثالثةعلىزادماجعلفإنوالفشتئقلالفشتخف

حركاتاربعفيهتوالىماالضشتئقلجعلوإنمذهباكانمستخفغير

كان
مذهبا

11

النحويةتوجيهاتهفيكثيراالمعنىعلىاعتمادهجانبإلىهذا

الفارسيالعتمادمنفصألفصألالبحثأفردوقدوترجيحاتهوالصرفية

التراكيبفيباإلعرابالمعنىوربطالتراكيبتفسيرفيكثيراعليه

أخرىأصولعلىالفارسياعتمدكماالصرفيةاألبنيةوصيغالنحوية
من

التوجيهمثلوالصرفيةالنحويةاألصولغير
عن

والفقهالتفسيرطريق

وايةوالرواإلسناد

1

سور
0127بونس

1192هودسورو

994التوبةسورة3

41كل 16والصف325عمراناصورة

0462غافرسورة4

الحجرصورة
563

2251البقرسورة6

سور
21801يوصف

8

سور
21001يوسف

سور
734افألعرا

1

صور
8243القصص

26لحجة1

39





الثالثلفصل

الكجةفيوصوفيةلألنكوظوأهرقضايا
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األوللمبكث

العامل

102





العاملقضيةعد
منكألهء

نالتالتيالتركيبيةالقضاياأهم

وافراحظا
من

سيبوبهتحدثوقدومحدئيهمالنحاةقدامىعندالنقاش

عن
علىتجريأنهاوذكرالمعربةالكلماتأواخرعلىالعاملتاثير

والضموالفتحوالجزموالرفعوالجرالنصبعلىمجايىنيةثما

الثمانيةالمجاريوهذهوالوقفوالكسر
اربعةاللفظفييجمعهن

أضرب
ة

ضزبفيهوالكلسروالجرواحذضزثاللفظفيوالفتحفالنصب

ثمانيةلكذكرتوإنماوالوقفوالجزموالضمالرفعوكذلكواحد

ألفرقمجايى
بين

منضربيدخلهما
العاملفيهيحدثلمااألربعةهذه

يزولوهوإالمنهاشيءوليس
وبينعنه

البناءالحرفعليهئبنىما

يزول
عنه

منفيهذلكاحدثشيءلغير
هامنعامللكلالتيالعوامل

منضرث
اااإلعرابحرفالحرفوذلكالحرففياللفظ

1

وحديثهاقديمهاالنحوكتبمنبابيخلويكادوال
من

ذكره

علىأنهإالالنحويةالقاعدةشرحفياألحيانأغلبفيعليهواالعتماد

الرغم
من

منهاالقديمةوبخاصةلتعريفهالنحويةالكتبتتعرضلمذلك

جزماأوجراأونصباأورفعااثرمابانهالعاملالفاكهيعرفوقد

المعربةالكلمةآخرفي
من

نحوحرفأوفعلأواسم
مر

بغالمبكلر

اايضحكولمزيد
2

13الكلتاب1

231ودلحداثر2

بماة
أ

أ
ءم

لم



بانهالجرجانيعرفه
تملئاالتيالمقدرةأوالملفوظةالكلمةهو

منبعدهاتقعالتيالكللماتفيالتأثيرعلىالقدرة
الشكلليةالناحيتين

أواإلعرابيةأو
علىالكلمةآخركونأوجبماهو

منمخصوصوجه

1أابإلعرا

ومن
العاملحدداقدأنهماللعاملسابقينالالتعريفينفيالمالحظ

أنهالفاكهيذكراألولالتعريفاففيكلمةبانه
ا

أوفعلأواسممن

العاملأنذكرجانيالجرتعريفوفيللكلمةالثالثةاألنواعأيحرف

هو
يكونقدالعاملأنالتعريفانأغفلوقدالمقدرةأوالملفوظةالكلمة

كلمةيكونكمامعنى

مثلالمعنويللعاملتفسيراالسابقينالتعريفيينفينجدنكادوال

ذلكوغيرالنحاةبعضعندوالخبراالبتداءفيالعامل
من

العوامل

قدالتعريفاتأننالحظكمابعدفيمالهاأمثلةسنذكروالتيالمعنوية

ذكراألولالخعريفففيفيهالعاملوتأثيرالشكليةالناحيةعلىركزت

ذكرالثانيالتعريفوفيالمعربةالكلمةآخرفياالعاملتاثيرأنصاحبه

بعدهاتقعالتيالكلماتفيالتاثيرعلىالقدرةيملكالعاملأنصاحبه

من
ااإلعرابيةأوليةالشالناحيتين

نجدانونستطيع
فيالبحثمحاولةعثدالسابقينالتعريفينفيقصورا

التعريفين
الفارسيذكرهفيماللعاملتفسيرعن

من
خبرعلىالباءدخول

17للجرجانيالتحريفاتا
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تجزاءستتئلقولهفياجازقدألنه1الحسنابيقولقياسعلىلمبتدأ

ؤتجزاءسميهجاءقدألتهالقبتدأخبرعلىالداخلةالباءتكونأن2ييئدقا
س

يئة

فيهوالذيالخبرعلىداخلةالباءتكونأنهذاعلىفيجوز3يئيهها

مجروراوكونهاإلعرابيموقعهفهوخبربمثلهافكلون4رفعموضع

من
أحدهمابعاملينهنااالعتدادفيجوزالشكليةالناحية

موقعهحدد

واآلخراإلعرابي
شكلهحدد

ومن
يتسلطأنيجوزالأنهالمعروف

واحدمعمولعلىعامالن

التاليةالمرتبةفيياتيأنيجبةبالشكلاالعتدادأنالباحمثويرى

تعريفاالباحثوسيذكراإلعرابيالموقعأوالنحويللمعنىلالعتداد

معيتناسبللعامل
البحثهذافيللعاملتناولناطبيعة

وهو
الكلمة

للمعنىأوأخرىلكلمةاإلعرابيللموقعالموجبنىالمعأوالموجبة

وهووغيرهافةإلضاواوالمفعوليةعليةوالفاالبتداءامثللهاالنحوي

الجملةداخلالتركيبيةالعناصروتركيبشكلفياألهمالمؤثر

إلىالعواملوتنقسم

طعلىالتعليقفياألخفشنص
ه

األية

األخفشمعانيانظرالسوء
2343

0172يونسصورة3

2404الشورىسورة

إيججة
في

40ءا3
ة

قولبحسبئهقوللثفيزيدتكماالباءوزيدت
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وأل
لفطيةعوامل

والحرفيةالسميةواالفعليةالعواملوهي

فيأصلالعملألنشرطغيرمنبعدهافيماتعملالفعليةفالعوامل

بشروطبعضهاويعملتعملالأنفيهافاألصلاألسماءأمااألفعال

والمشتقاتالمصادرمثل

األسماءفيفرعاألفعالفيأصلالعملإنالسيوطيويقول

منوجدفماوالحروف
يسالأنفينبغيعامآلوالحروفاألسماء

عن

العملهالموجب
2

نقألالسيوطيفيذكرالحرفيةالعواملأما
أنالنحاسابنعن

ا

العملفيأصالةالمختصةللحروف
تعملإنماكانتحيثمن

للعملموجبااالختصاصكاندمانمافيهتعملالذيبالقبيلالختصاصها

فيهعامألكانباالسماختصلماالفعلأنكمااالختصاصأثرليظهر

االختصاصأنفعرفنا
موجب

وأنهللعمل
المختصالحرففيموجود

لذلكالعملفيباصالةعامألالمختصالحرففكالن

معنويهطعواملكانيا
8

نوعينإلىبدورهاتنقسمالتي

5363الحدودنرحألنظر

الحدضرحوانطر142والنظكراألفا
23ود

1242والتظاكراألثبايه

حكلمأوأصيرأشيعانهالمحنوىالحاملعنجنيابنيقوال
من

اللفظ
6

متصوراللفطيفيألفك

05كصالاللفطيحكلمتصوراليتحتاجالمعنوىفيولستالمعنويلحال
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أواالبتداءمثلاإلعرابيبالموقعصلةلهنحويمعنى
لهمعنى

أوالمفعوليةأوالفاعليةمثلبالوظيفةصلة
مثلمعابهماصلةلهمعنى

إلضافةا

أولفظعليهيدلهمعنىب
عدة

النوعوهذا1ألفاظ
من

قدالعوامل

2الفارسيتوجيهاتفيكئيراظهر

العاملقضيةوتعد
من

النحاةمبالغةفيهايظهرالتيالنحويةالقضاياأهم

مماوراءهطائلالبماالذهندمارهاقالجدلوإثارةالمنطقإعمالفي

البماالنظرفيواالستغرافاألحكامإصدارفيكثيراالتطرفإلىأدى

التطبيقفيوراءهطائل

آخرتطرفأالعاملحولالفلسفيالنزاعفيالتطرفهذاقابلوقد

وهوللعاملرفضوهو
حيثالقرطبيمضاءابناتخذهالذيالموقف

يقول
ة

ا
والألفاظهاالعاقلبعملهايقلفلمالنحويةالعواملوأما

بطبعوالإلرادةتفعلالألنهامعانيها

يرفضولكلنهالجملةبتركيباإلعرابعالقةمضاءابنينكلروال

يرىفهوالتاويلفيوالمبالغةالتقديرفياإلغراق
حاجةالانهمثأل

للفعلوالبداألفعالفيالمستترةالضمائرتقديرفيللنحاة
فاعلمن

ويخلصأدلتهاضعفهوبيانوجوههابتقليبالمسالةمناقشةفيوياخذ

أنكترىأاللفظيةالفاعلعلىالفعلداللةألنمقدرضميرالأنهإلى

1941هضصى6لكلر1

أنطر
من2815581

ابحثهتا

87لنحاةطىالرد
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منعرف
مذكرغائبالفاعلأنيعلمفيالتيالياء

ومن
فياأللف

متكللمأنهأعلم
ومن

متكلمونأنهنعلمفيالنون
ومن

فيالتاء

ومايعلمفيوقعكماهنااالشتراكووقعغائبةأومخاطبأنهتعلم

أشبهه
بين

منعرفوقوالمستقبلالحال
غائبالفاعلأنعلملفظ

الزمانيدلكماعليهبلفظهيدلالفعلألنضميرفالهذاوعلىمذكر

اإضماراإلىبناحاجةفال

مضاءابنبلغوقد
أثرهاعلىوأصدرشرعيةبحجةلرأيهاحتجحين

حكما
أنهعلىيدلوممافيقولالقرآنفيواإلضمارالتقديرفيهيحرم

إثباتهعلىالمجقعغيرلفطالقرآنفييزادالأنهعلىاإلجماعحرام

هيبلاللفظكزيادةالمعنىوزيادة
المقصودةهيالمعانيألنأحرى

عليهادالالتواأللفاظ
ومن

أجلها
اا

2

منكثيرعلىالعاملنظريةوتشتمل
الخالففيهاكثرالتيالمسائل

بين

النحويةالمدارس
ومن

العاملتحديدفيكئيراالنحاةاختالفذلكأمثلة

فهماالمبتدأيرفعوالخبرالخبريرفعالمبتدأأنإلىالكوفيونذهبفقد

اايترافعان
أنفيرونالبصريونأمامه

اباالبتداءايرتفعالمبتدأا
4

العملتحديدفيالخالفيقتصرولم
بين

بلفقطالمدرستينعلماء

خالفإلىتعدى
نبي

البصرةنحاةاختلففقدالواحدةالمدرسةعلماء

29الثحاعلىالردا

28النحاعلىالرد2

144النصافا

144اإلنصاف8

802



منوغيرهاألنباريابنعنهمنقلهفيمابينهميما
رافعتحديدفيالنحاة

أنهإلىآخرونوذهبوحدهباالبتداءيرتفعأنهإلىقوئمفذهبالخبر

بالمبتدأيرتفعأنهإلىآخرونوذهبمعاوالمبتدأباالبتداءيرتفع

باالبتداء10يرتفعوالمبتدأ

أنالباحثويرى
من

حجمفيالمبالغةإلىأدتالتياألسبابأهم

القضيةهذهحولالنزاع
للعاملالنحاةأعطاهماهو

من
ونفوذقوة

وذلكالجملةداخلوتاثير
واعتباراإلعرابفيتاثيرهحيثمن

هواإلعراب
النحوعلمأهدافأهم

ارسىالفعلىأبىتوجيهاتفىالعامل

االصمميةالعوامل

من
المصافىالفارسيذكرهاالتياالسميةالعواملأمثلة

ر
مامثلوذلك

ذ
2تعالىقولهلقراءةتوجيههعندره

2اكؤايهبأيايريتبماالالشتاءسا

ا
بيريتةحفصروايةفيوعاصمحمزةفقرأ

8
منونةخفض

الباءبكلسرالكواجمب

الباءبفتحالكؤاجممتخفضبيرينةبكرأأبيروايةفيعاصموقرأ

الباقونوقرأ
ة

مضافاالكوايهبأبزينة
11

1242342والنظاكراياشباوانطر144اإلنصاف8

8

رسرو
736فاتلصاا
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بزينةقالاومنارينةالصريحالمصدرعملعنالفارسيقال

افيهاالكؤاجممتزيتابانوالمعنىالكواكبفيالزينةأعملالكؤاجمحت
3

هوالفارسيذكركمافالعامل
المصدرتاويلعلىوالمعنىريتة

مؤولإلىالصريح

ويرى
ذكرهمامثلوذلكالفاعلاسمعمليعملقدالمصدرأنأيضأ

العاكفسواتعالىقولهلقراءاتتوجيههعند
من

إنوجلعزقوله

3يخيإلؤاتجاالغاممطشؤاءيكامختنااليىالخزايمالئيماؤالضشعلمتبيلغنؤيضئؤنممزواائإلي

رفعأفيهالعاجمفسواءقرأكلهمأنالفارسيذكرفقد

نصباشواءحفصروايةفيقرأفإنهعاصمغير
ا

4

11قالالنصبلقراءةتوجيههفعند

العاجمفشواءفقاالنصتاومن

بمستويرفعكمافيهالغاجمففرفعالفاعلاسمعملالمصدرأعمل

فكذلكبمستوفيهالعاكففرفعوالبادالعاكففيهمستوياقالولو

النحوهذاتجعلالوأنهذانحوييالرفعواألكثربسواءيرفعه
من

2122والكلشف627727النحاصإعرابوافظر645والسبعة60515الحجة1

ومعجم2804واإلتحاف2653والنشرالمالء448وا166ررعةأبيوخجة24والتيسير

القزآنيةالقراءات
491لم4

615الحجة2

صور
2252لحج01

الحجة4
122الفراء2معانيوانظر534والسبحة5172

و
665للنحاسالقرآنعراب

واإلتحاف2623والنشركأ88الرحمنبهمنماوامالء021يروالتيس2811والكشف

ومعجم2372
3492القراءات
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اإلعمالفيالفاعلاسمبمنزلةلمصدر
ووجه

قدالمصدرأنإعماله

االكغابغذلفضئرعدلرجلنحوالصفةفيالفاعلاسممقاميقوم
2

يرىوهو
فقداألحيانبعضفيتعملالقداالسميةالعواملأن

بخروجهالالعواعنخرتجا
من

أنذكرفقداالسميةإلىالمصدرية

مصدرالرويا
اسماصارلماأنهإالوالشوزىوالئقياوالشقياكالئشزى

مجرىجرىالمنامفيالمتخيللهذا
فيكئرلمادراأنكمااألسماء

ذركللهقولهمفيكالمهم
مجرىجرى

منوخرجاألسماء
حكلم

االمصادراإعمالمنهاواحديعملفالاإلعمال
2

القيامدونعواملتحولقدبعدهافيماالعاملةاألسماءكافتوإذا

فيعاملةليستأسماءهناكالمقابلوفيفإنهالتركيبفيبعملها

أسماءمثلوذلكاألحميانبعضفيعاملةتكونأنيمكناألصل

ناساأنذكرفقدالمصادر
من

يجرىقدأنهيزعمونالنحويين
األسماء

عجبثفيقولونالمصادرمجرىبمصادرليستالتي
من

لحيتكذفيك

اينشدون

الرشالعاالمائةغطائذوبعد

الحجة2
301والكشاف2143القرطيتفسيروانظر5172

4893لحجة21

3

منبيتعجز
وتمامهالوافر

كفرأبعد
رد

الرتاعاالحاكةعطاكثهوبعدعنىالموت

األدبخزانة73القطاميديوانفيوالبيت
عطاالعربولسان8631731

5196

1881الهوامعوهمع2114والنظاكرواألشبا
و

عبلوالشاهل399عقيلابنضرع

المفجولئصبحيثالمصدمرعملمصدراصموهيصطاكككللمة
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أاإلعطاءمجرىيجرونه

أنكمافهوالمصدرعملاالسمعملعلةآخرموضعفيعللوقد

كذلكاالسميةطبيعتهعنويخرجالعملفيالمصدريشابهقداالسم

مجرىتجريالرسالةفيقولاسمالالمصدريثابهأنيمكن
المصدر

المصدريكنلمدهانالجمعموضعفيفتفرد
من

أنهعلىيدلكأرسل

2األعشىقولمجراهجابى

الص
الغخحوخذغائفاكلييطالعدؤأرضنبالخيل

أنهذلكعلىيدلكالمصدرإعمالاالهفماعماله
مجراهيجريما

الواحدلفظيقعقدوالمصدر
منه

والمراد
به

3الكلئرة

الحوفيةالعوامل

تعملإنمافهيالعاملةالحروفبعضأنالنحاةبعضيركال

تختصالالتيالحروففامافقطبالفعلأوفقطباالسمالختصاصها

4لذلكتعملالفهيواالسمالفعلبهايعطفالتيالعطفعحروف

536الحدودضرحوانظرأل28الحجة

األعىندووأ3ال
73

7مما8لحجة31

1382والنطمراالشبلىظر8

212



يكفهاقدالعاملةالحروفبعضشكلتغيرأنالفارسييرى
عن

وذلكلكنلذلكمثلوقدالعمل
قولهلقراءاتتوجيههعند

الممثاطنكزواليهيىلىتعا

الشياطينولكيىعامروابنوالكسائيحمزةهاقرأوقد
مخففة

لنونا

وأبوونافعكثيرابنقرأهاوقد
الشياطينولكلنوعاصمعمرو

2النونمشددةواكقز

لمالنصبلقراءةتوجيههعندفقاله
يجيء

النصب
مع

فيالتخفيف

يرىكماوليتولغلوآنإنفيجاءكماالحرفهذا
هناكأن

يكفهاأنيمكنآخرسببا
العملعن

وهو
فتكفهابهاالكافةمالحاق

عن
ااوليتولعلوأنإنتلحقكماالعمل

يرىكانوإن4
الكفأن

عن
عنخروجاألحوالهتلكفيالعمل

لقياسفا11فيقوالالقياس

1

سور
2201البقرة

75والتيسير1652ثفوال68خالويهابنحجةوانظر761والسبعة2071الحج2

ومعجم1014واإلتحاف2912والنثرواإلمالء55
القر

م

1832ات

2171الحجة

ثصكللهماتغيراذاوأخواتهاالنعملفيالعلماءمذاهبالجملشرحفيعصفورابنأورد4

مذاهبثالثهناكأنذكرمالحقهااذافمثأل

1134الجملالزجاجيمدهبوهوواإللغاءاإلعماالجميعهافييجوزأنهالىذهبمن

منومنهمب
3ليتأنالىذهب

و
دلعل

و
ممان

يجوزوالواإلعماالاإللغاءقيهمايجوزا

213423الجملشرحاإللغاءاالعداهافيما

تكلفهاكلهاالحزوفنذامالحقتاذارأيهعصفورابنذكرثم
عن

ألنوذلئهليتاالالعمل

أالفينبغياالختصاصعنهامازالهلحقهاواذاباالختصاصعملهاكالنانماالحروفهذ

1234الجملثترحاختصاصهاعلىتبقىنهافليتاالتعمل

312



تخرجوالأخواتهاعليهماعلىالتخفيففييكونأن1لكنيأ

كاعمابالتخفيف
ا

أخواتهاتخرجلمكماعليه
أنذلكويقويعنه

فيالتشديدحالهالتخفيفحالوافقفإذامشددةكمعناهامخففةمعناها

والمعنىاللفظ
وجا

2التشديدفيمثلهاالتخفيففيتكلونأن

وهو

يرى
ذلكأن

يرجع
فيأتساعهموأخواتهاإنفييتسعوالمأنهمإلى

الفعل
الحروفهذهفياالتساععدمويرجع

الحروفأنالنحاةعند

أصلوليستالعملفيفرع

الفارسيأنإال
حروفاهناكيرى

وتركيبهاشكللهاتغيرقدعاملة
ومع

عاملةكونهابقاءعلىالتركليبأوالشكللفيالتغييرهذايؤثرلمذلك

أنذكرألنهوذلك
لمحركتهتغيرتإذاالعاملالحرفا

يوجب
ذلك

الجارةالالمفتحفيمنوذلكمعناهوالعملهفيتغييرا
مع

الفظقر

لزيدوضربثضربثتزئدفقاال
روى

الالمهذهفتحالحسنأبو
عن

وعنيونس
أبي

أنهوزعماألحمرخلفوعنعبيدة
ذلكهوسمع

من

4أنشدواذلكوعلىقالالعرب

الئجانجاألطكهاوأقتيكأليومزبيعةثؤامخني

صعاحبيرىعةئدتحملكلمامخففةمننعملأنضيبفاصالفأنالفارصيررىببنما2

38الجملثرحانطرااللغاءهوفيهاالقياسأنالجملشرح

يا27لحجة21

48االعرابصنعةفيالمفصلشرحوافطر3االحجة

الببت
عن

الفكلحروففبرلموافر

812



منيتغيرلمفتحتلماالالمهذهأنكلما
عماشيءومعناهاعملها

لمفتحتلوالجزاءالقكذلكالكلسرفيعليهكالن
يجب

قياسعلى

1عملوالمعنىلهيتغيرأنالالم

ورئتماغاروزئتغارةزب11فقالوثمرثأيضابمثلكما

عنالتخفيففييختلفلمفكلماقيضلوزبغار
الثقيلحاال

التانيثحرفولحاق
به

ثثموكذلك
و

3ثفت

والتخفيفوالتشديدوالسكلونالحركلةمحثلالحروففيالشكللفتغير

منيغيرالوالنقصانالزيادةمثلللحروفالتركيبتغيركذلك
والعمله

معناه

عندالعاملأنواع
الفارسيعليأبي

فيإضمارهأوظهورهحيثمن

الجملة

ظاهرايكونأنالبدالعاملفياألصلأنالنحاةلدىالمعروففمن

عنالفارسيذكرهمامثلوذلكمعمولهعلىمتقدما
توجيههعندالعامل

قذآدزىآقتم2التتعالىقولهلقراءات
ظتكالصتائؤالنا

رى

ؤستؤايكم
س

وىانحارلب
للث

3خي

والنصبالرفعفياختلفواأنهمالفارسيذمحرفقد
من

تعالىقوله

التقوىإويتاش

در3دأل2334لض1

هـ243453الحجة

762صرافصور16ألى
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وأبوكثيرابنفقوأ
عمرو

رفعاالئقوىويتاشوحمزةوعاصم

1نصباالتقوىويتاشوالكسائيعامروابننانعوترأ

االنصبلقراءةتوجيههعندالفارسيفقال
النصبأما

ة
حملأنهفعلى

أئزلعلى
من

ااالئقوىولباشلباشأعليكمأنزلتاقدقوله
2

المعموالتويحملالجملةفيظاهرغيرالعامليكونأنيمكنكما

الفارسيذكرهمامثلوذلكمضمربانهظهورهعدمعنوعبرعليه
عن

ؤزاءإشتختئؤينقالمحإستخققتستزتعالىقولهقراءاتفيالعاملتقدير
ب

3وبة

وأبوونافعكثيرابنوقرا
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عاملعلىمحمولالمعمولأنويذكرظاهرغيرالعامليكونقد

ظاهرغير
عنهوعبر

وذلئهمعناهوالتقديرهيذكرولممختزلبانه

ظتعالىقولهقراءاتتوجيههعند
1ئطيماالئيلطغاقنؤضكفتمأغشيت

قطغاالسبعةقرأهافقد
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فطيماالليل
والكسائىكثيرابنماعدا
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ومن
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من
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اكؤرمدداجمزبئقولهمثلوذلكإشارةاسمفيمعنىالعامليكونقد

فذلكقالكانهالنقرإلىإشارةذلكأنفيهالقول1غميئهيؤئديومقديهك

عسيريوميومئلالنقر
عسيريعنقرأي
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فييعملأنيمتنعفالامصدرالمعنىفيألنهبذلك

االحالفيعملكماالظرف
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الفعلمعنىفيهوالمصدرالمصدرمعنىفيهذلكاإلشارةفاسم

الظرففيعامألذلكفيالمعنىكاناالعتبارهذاوعلى
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وذلكالمعموالسبقتوقدجملةشبهفيمعنىالعامليكونوقد
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نصبأشواءأعاصمعنوحفصوحمزةالكسائيقرأهاقد

بكروأبوالباقون
1رفعقخياهمشواءعاصمعن

أنهالنصبقراءةعنفقال
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علىمنصوباسواءأيكونأنأمكن

آمنواكالذينقولهفىمماالحال
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العاملأنيذكروقد
هو
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ئضتقأيقخنايمتاتظيكفرستعالىقولهإعرابفيفقالذكرهمامثل
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من
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إئاالباقونوقرأاأللفبفتحاآلناوالكسائيوحمزةعاصمفقرأ

1أاأللفبكسر

أيعلىتقديرهحاليموضعفياتكونأنيمكلنكيفأنذكرفقد

أما2سيئاأملرهممكعاقبةوقعأحسناأيمكلرهمعاقبةوقعحالي

أنهفذكرالحالفيالعامل
ا

الكلالفىمافيهالعايكونيجوزأن
من

يدلوتدميرناتدميرنابمنزلةذفرتافمأإئاقولهألنالفعلعلىالداللة

فيماعليهدلالذيالمعنىهذافيهالعاملفيصيرذفرتاهمعلى

الكلالم
ااالفعلمعنىمن
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التوابعفيالعامل

لفظياوليسمعنويعاملالنعتفيالعاملأنالفارسيذكر
وهو

نقألذكرهفيماوذلكالنعتمعنى
عن

علىيجريمماالوصفأناألخفش

وليسقبلهما
معه

أنهفيهإنمافيهعمللفظ
هوفذلكنعت
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ردم
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من
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لمبدل
منه

يفرقماأهمذلكوأن
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مماأنهذكرفقدوالبدالالصفة

نحوالبدلفيهيجوزالبماتصفأنكللبدلالصفةمفارقةعلىيدل
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علىعنروىماإالالسبعةقراءةهي
وعباسنصربن
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عنعقيلبنوعبيد
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عنوغيرهاليزيدي
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ذلك
لفواؤتعالىقولهلقراءاتتوجيههعند
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النى
1هيإؤاألزخاتستاةرن

بنصب
األرحام

وحدهحمزةقرأهااوقدالسبعةالقراءقراءةوهي
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نصبالذيالعاملأنالفارسيذكرفقد
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اللهاتقواتقديره

تساءلونالذي
حقاتقواأياألرحامواتقوابه

والفصلوهااألرحام

اتقطعوها

فيالعاملعليهدلمحذوفاالمعطوففيالعاملبذلكجعلفقد
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والظروفالعوامل
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والحالوالخبراالبتداء
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انت
يفصلواولمتاخذالحمىزيدا

بين
بالمفعولوفعلهالفاعل

به
ولو

المفعولمكانكان
الدارفيإنقولهموذلكذلكألجارواظرفبه

أجنبياكانوإنبالظرفالفصلفاجازواقائمزيدا
والمعمولالعاملعن

افيه
1

قدأنهالفارسيذكرفقد
ائ

يمع
خاصةمعاملةوعوملتالظروففي

الفصلوهولغيرهايجوزالفيمابهاالفصلفجاز
بين

وأسمائهاالنواسخ

وبين
وفاعلهالفعل

عاملهعلىالظرفتقدمجواز
د

معنىعاملهكانان
كانأو2

وجلعزقولهإلعرابتعرضهعندذكرهمامثلوذلكمضمراالعامل

ؤقىلتغتائتم
اللقلفي

قنئمآجمياتيمالؤتمياتغتة
3هالتغبو
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يتسعلممافيهافيتسعللظروفتعطىالتيالرخصةأنالفارسييرى

الحالتقدمأجازفقدالظرفشكلعلىجاءإذاللحالتعطىغيرهافي

فمنالظرفشكلعلىالحالجاءإذاوذلكمعنىكانصمانعاملهعلى

وجلعزقولهلقراءاتتعرضهعندذلك
و

لت
2آخددةممؤايكن

تعربأنيمكلنالهأنذكرفقد
يقولمعنىفيهالعاملوأنحاأل

أنعلىحاألعندكمالهقولهيكونأنأفيجوزقلتفإنالفارسي

فذتمفلماللنكرةصفةلهفيكونأحذلهكفؤايكنولمالمعنىيكون

3كقولهحالموضعصارفي

لفوجشاةيخز

فإنالشعرفيكئزوإنالكالمفييقلكالمذلكإنقالسيبويهفإن

إذاالهقولكفيوالعاملممتنعغيركاناستكراعلىهذاعلىحملته

حاألكان
يكونأنواآلخريكنأحدهماشيئينأحديكونأنيجوز

كانإذاالحالفيالعاملإنقلتفإنالمماثلةءمعنىمنكفءفيما

والظرفالظرفلفظعلىكانلماالهفإنعليهالحاليتقدملممعنى

671والتيسير107207السبحةفياأليةهذقراءفيالقراءاختالفالفارصييذكرلم

والنص
ر

1742والكلشف777زرعةأبيموحجة873خالويهابنحجة2512

ومعجم1أل53النحاسهـاعراب544واإلتحاف
51القراءات

215

ا 211الخالصسورة

صل
ر

الببت
ةوعجزعزلكلثيرالوافرمجزوءمن

خللانهيلو

2321الكلتاب
و

11الخزانة
5

722



اكلكقولكعليهتقدموإنالمعنىفيهعمل
يو

ذنوثلئه
و

ذلك

ذلكالظرففييجوز
كانحيمثمن

1ظرفا

اثسعالظرفلفظىعلجاءلفاالحالأنالفارسيذكرفقد
فيه

معنىكانتقاعاملهعلىوتقدم
2

بإالالفصلجواز
بين

عندوذلكظرفأكالنإذاوالمعمولالعامل

الرأيبادقيتعالىلقولهإعرابه
من

أئتغكؤتاقزاكتعالىقوله
الإلينإبئ

م

آزادلتا

الزآتمهئتا

الرأيبادقيأنذكرفقد
يعرب

هوالظرفهذافيوالعاملظرفا

4اتبعكقوله

من
أولفياتبعكماالتقديراتبعكنراكماقوله

ظهرفيماأورأيهم
من

وأوقعالظرففآخزأراذلناإالأمرهم
إالبعد

هذهفيالظرفموقععلىعلقوقدايجزالمغيرهالظرفبدلهكانولو

6364لحجة11

جملشرحعحنىكاناذاالعاملعلىتقديمهايجوزفالالحالهوأماالجملشارحيقول3

ذلكفيوجعلهاالحالفياليقديماألخفشأجازقدأنهوجمر613ألالزجاجي

3أل7االجملشرحكاللظروف

1172هودسور

أوجهأربعةأحدالظرفهذافيالعاملأنالتببانفيالعكلبركليورى

لنايظهرفيماأىفراكاألولالوجه
من

رأيناأولفيأوالرأ

دبعكافيهالعاملأقالثانىوالوجه
ة
ظهرفيماأوالرأيأولفيدبعوكأأ

ألةفيرمنعنه

ي
حنوا

3الثالثوالوجه
عننه

أأراذلناتمام
ي

رأينافياألراذل

الرأيباديفيذاكلغولأيمحدوففيهالحاملأنوالرابع
القرآنعرابفيييانالبه

2596

4813913لحجة1

822



فيقيهاتسعقدالظرفألنالظرففيذلكجازوقدفقاللجملة

1مواضع

ومع
الفارسيذكرهما

التعاملفيالعربسحاعأمن
مع

إالالظروف

أنه
يرى

فيوالالظروففييتسعولمفيقولأقوىيظلالفعلأن

3الفعلفيأتساعهماألفعالبهاالمسمىاألسماء

وقدالعربيةالتراكيبداخلالعاملعنصرنفوذقوةنالحظسبقمما

كلثيراالمعنويةالعواملفيالفارسياتسع
منتستقىالتيالعواملوهي

أنواعتقدجملةيكونأوكلمةيكلونوقدحرفايكونقدلفظمعنى

لكلئيرتحتاجالعاملنظرية
من

المجاالهذافيالمتخصصةالدراسة

491الحجة8

دصجة3ة
531

922





الثانىلمبكث

بالمعنىالتوجيه

ءاق
2





ذلكفعلكماالشكليةالناحيةعلىاقتصرتإذاالنحودرأسةن

وليساللغةلشكلدراسةيعدمماذلكفإنالعربالنحاةبعض

للتعبيرإالتوضعلماللغةألنوذلكنفسهاللغة
عن

المعاني

األفكارفيوالتواصل

للعالقةمتعددةإشاراتالكتابفيسيبوبهعندونجد
بين

المعنى

والتركيبيةالصرفيةالبنىمثلالجملةداخلالتركليبيةوالعناصر
ومن

أمثلة

اعلمافقالهللمعانيقغئتفيالزيادةدخولبابفيذكرهماذلك

فاغفئهقلتإذاأنك
كانفقد

من
إليكمنككانمامثلإليكغيرك

حين

اافاعلتهقلت
بينسيبوبهربطفقدا

تؤديهالذيوالمعنىالصرفيةالبنية

العالقةإلىإشاراتأيضانجدكما
بين

الحكلموأنوالمعنىالتركيب

مدىعلىيعتمدللجملةالتركيببصحة
كماالمرادللمعنىالجملةتادية

التركيبيةالعالقاتعلىيعتمد
بين

اإلسنادصحةمثلالجملةمكونات

الترتيبوصحة
ومن

سيبوبهسماهماذلك
االستقامةباب11

من
الكالم

البحراماءوشربتالجبلحملتمثلأمثلةلذلكوضربواإلحالة

منتعدالجملهذهمثلأنذكرثم
االكذبالمستقيما

2

والكلذبالجملةداخلالكالمترتيبصحةبهايقصدفاالستقامة
هو

لتاديةالجملةمكوناتفيالترتيبصحةنجاحعدم
معنى

صحيحأ

اإلسناديةالعالقاتفيالخطاإلىراجعايكونأنيمكلنوذلك

486الكلتاب8

15262الكلتاب3
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لعل
من

ربطتقدنجدهاالتيالتعريفاتأشهر
بين

والمعنىالنحو

التركيبكيفيةمعرفةهوالنحوأنفقالالسكاكيوضعهالذيالتعريفا

بينفيما
مستنبطةبمقاييسمطلقاالمعنىأصللتأديةالكللم

استقراءمن

ااعليهامبنيةوقوانينالعربكالم
1

حزمابنيعرفهكما
يالذلكالمهمالحربترتيببأنه

به
القرآننزل

التيالكالممعانيفهموبه
يعبر

2األلفاظوبناءالحركاتباختالفعنها

الفارسيعليأبيتلميذجنيابنويعد
من

بالمعنىاهتمواالذين

بابافعقدواالشتقاقاإلعرابمثلاألخرىالتركيبيةبالقضاياوربطه

منوغيرهااالمعانيأشباهاأللفاظإمساسفيبابأسماه
التياألبواب

البنيةعالقةعنجنيابنفيقولالتركيبيةالنواحيبكلالمعنىتربط

بالمعنىالصرفية
ومن

علىدليالالمثالفيالعينتكريرجعلواأنهمذلك

جعلوالماأنهموذلكوغفقوقئخوقطغكشزفقالواالفعلتكلرير

والعينالفعلقوةبهيقابلأنينبغياللفظفاقوىالمعانيدليلةاأللفاظ

أقوى
من

فصارابهماومكنوفةلهماواسطةألنهاوذلكوالالمالفاء

اادونهاللعوارضومبذوالنلهاسياجكانهما
4

73الحلوممفتاحا

األحكالمأصولفياالحكالم2
104

الخصا
1505ص

1705الخصاكلص4
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تقديريكونأنأمكنكفإنفقالهبالمعنىاإلعرابعالقةذكرما

علىاإلعراب
تقديركاندهانوراءهغايةالمافهوالمعنىتفسيرسمت

هوماعلىالمعنىتفسيرتقبلتالمعنىلتفسيرمخالفااإلعراب
عليه

أنصهاياكعليكمنهاشيءيشذالحتىاإلعرابتقديرطريقوصححت

أإصالحهتؤثرمافتفسدتسترسل

العالقةفياإلشاراتهذهنإال
بين

جنيابنعندوالتركيبالمعنى

المعنىفيالنظريةمستوىإلىترقىوالمتفرقةتعد

نادىالتيالتركيبنظريةهيالمضمارهذافيمحاولةأنضجولعل

الكالمواضعمثلأناعلماالمضمارهذافيذكرهومما2الجرجانيبها

منمثل
قطعاياخذ

من
حتىبعضىفيبعضهافيذيبالفضةأوالذهب

الجمعةيوتمغفرازيذضرتقلتإذاأنكوذلكواحدةقطعةتصير

علىكلهاالكللمهذهمجموعمنتحصلفإنكلهتاديباشديداضربا

لمألنكوذلكالناسيتوهمهكمامعانعدةالواحدمعنىهومفهوم

لتفيدهبهاجئتوإنمامعانيهاأنفسلتفيدهالكلمبهذهتات
وجوه

التعلق

التي
بين

هيالتيواألحكالمفيهعملماوبينضربهوالذيالفعل

ااالتعلقمحصول
3

1292الخصاكص

عنانظر3
و761861والداللةالنحوالجرجانيعندوالتركيبالمعنى

عندالنحوكلطالفكر

383483لحربا

883983اإلعجازداللل
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الحجةفيالنحويةالتوجيهاتبعضدراسةأهميةترجع
من

خالل

سنلحظهماالفصلهذا
من

المعنىبربطواضحاهتمام
بجميع

المسائل

كماتوجيهاتهفيبالغةأهميةالفارسيأعطاهوقدتقريباوالصرفيةالنحوية

توضحالتيوالصرفيةالنحويةلتوجيهاتهالنماذجبعضعرضفيسنرى

ذلك

والتركيبيالبنيويبالمستوييناألساسرفيتعنىالدراسةهذهكانتوإذا

عندالمعنىلدراسةنتعرضفسوفوالصرفالنحوعلميعالجهمااللذين

الدراسةهذهغرضيخدمبماالفارسي
وهو

التركيبعلىالمعنىتاثير

الجملةداخل

الفارسىتوجيهاتفىوالنزحيبالمعنى

بالمجنىملحوظااهتماماالفارسيعليألبيالحجةكتابفينرى

واالعتدادوحدهعليهواالعتماد
به

يربطكماللقراءاتالتوجيهفيكثيرا

الفارسي
بين

بدايةالمختلفةالتركيبيةالقضاياوكلالمعنى
من

عالقة

في2اإلعرابيبالموقعالمعنىوعالقةللكلمةالصرفيةبالبنيةالمعنى

مواضعوفيكثيراأشاركماالعاملعلىبالمعنىواالستداللالتركيب

المعنىعلىالحملإلىمختلفة

1705لخصاكصانظرا

1292لخصاممصانظرا2
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والحرحةلمعنى

إنقلتفإنافقالالمعنىعلىتدلنفسهاالحركاتأنالفارسيذكر

قيلعليهالداللةاختلتحذفتفإذاالمعنيعلىتدلاإلعرابحركات

أيضاالبناءوحركات
تحريكأنترىأالحذفتوقدالمعنىعلىتدلقد

فكذلكإسكانهاجازوقدمعنىعلىيدلضيربنحوفيبالكسرالعين

فيوالضمةخإلبىمثلفيالكسروكذلكاإلعرابحركةإسكالنيجوز

نحو
خذ

ر
اا

1

2المعنىتخصيص

وتضييقهالمعنىتخصيصبهوالمرادالعمومعلىاللفظيطلققد

ومن
للتخصيصهيالتيالصفةحذفالمعنىتخصيصأمثلة

ومن

لىفقمتتعالىقولهقراءاتفيالفارسيذكرهماذلكأمثلة
وكيآييرئيىينفئ

ؤيرث
ين

آإليصولحتأ

ييرثنيوحمزةعامروابنوعاصمونافعكثيرابنقرأأنهذكرقد

افيهمابالجزمهوييرث
4

22838لحجة1

الحالداللةوعلم1624944اللغةعلومفيالمزهروتعميمهالمعنىتخصيصفيانظر2
س

522232
و

عندالمعنىراسة
12األصوليين

9156مريمسور

الحجة4
432خالويهابنحجةانظر637والسبعة91ه

د
225النحاساعراب

2332تحافلوا2713لنشروا841لتيسيروا249لكلشفوا
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أنالفارسيذكر
وجه

موضععامهوالذيالوليأوقعأنهالجزم

وارثاوليابالولئفارادالخاص
غيرفيالخاصموضعالعاموضعكما

بكليرادوإنما1قذتجتغواكتمأاكناسنإبئمنناائمقالنالإلينتعالىكقولههذا

واحد
من

الدنياأهلجاءنيالرجليقولوقدمفردرجلالناسقوله

فوضعاألتدالدهرعليهيميزوتقولالتكثيرقصدإذابعضهمأتاهوإنما

علىتقععامةلفظهؤيئاقولهفكذلكالخاصموضعذاكلفيالعام

يصحهذافعلىغيرهدونالوارثعلىفاوقعهالوارثوغيرالوارث

ااالجزاءمعنى
3

تضييقإلىتؤديوالتيثاؤايىوهيالصفةحذفتأنهيذكرفالفارسي

وتخصيصهالمعنى

المعنىعلىالحمل

علىالحملويقابلهالمعنيعلىالحملبذكرواللغةالنحوكتبتمتلئ

يليوفيماوالجمعوالتئنيةواإلفرادوالتانيثالتذكيرفيوذلكاللفظ

المعنىعلىالحملأمثلةبعض

التانيثأوالتذحيرعلىالحمل

من
إلعرابتعرضهعندالفارسيذكرهماالتانيثعلىالحملأمثلة

ؤتأدوالىتعاقوله
3أخالضةيدكوراكغايمتلبئطونفيتا

2371عمرانآلسورة

الحجة
2305والكلشافواإلمالء161359الفراء2محانيوانظر5191

ألنعام
6931

سور
ا
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يكونأنأحدهماوجهانخالصةفييجوزأنهالفارسيذكر

يحتملالوجهينوكالوصفايكونأنواآلخروالغاقبةكالعايخيةمصدرا

بهوالمرادكثرةألنهالمعنىعلىوأنثالصفةيكونأنويجوزاألية

11هذاعلىالتانيثفيكونوالمضاميناألجئة
1

حمألأنثهاولكلنهلمذكرصفةتكلونأنيمكنخايضةأنذكرفقد

الموصوفمعنيعلى

التانيثأوالتذكيرعلىللحملآخرمثال

وإلتاءالياءفياختلفواأنهمذكرفقد
من

قلوجلعزقوله
آحهأل

قافي

أ
يكونآنإبئيطغفألطاجمظىئخرئاإلىؤجى

2كيتة

ا
نصباميتةتكونأنإالوحمزةكثيرابنفقرأ

وأبونافعوقرأ
نصباقيتةأيكونأنإالوالكسائيوعاصمعمرو

رفعاقيتةتكونأنإالوحدهعامرابنرأوق
اا

3

محمولوحمزةكئيرابنقول11وحمزةكثيرابنقراءةعلىمعلقافذكر

ميتةالجثةأوالنفشأوالعينتكونأنإالقالكأنهالمعنيعلى
اا

4

يخلوالالمحرمترىأال
من

العبارةجواز
عنه

األشياءهذهباحد
اا

ذوقد647الحجة1
ر

الفراءمعانيانظراأليةوتفسيراعرابفيمختلفةأوجهالنحاة

الطبروتفسير2492592الزجاجومعاني1853
ا

88494

2

صور
النحاما

6541

033النحاسالعراب063الفراء1ععانيوانظر272والسبعة3224324الحجة

ومعجم253إلتحافوا2662والنشرإلعالء236وا
264القراءات

الطبرتفسيرانظر4
ط

88171
و

4432المحيطوالبحر1654والكلسف033النحاسعراب

3324لحجة1
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الجمعأوالتثنيةأواإلفرادعلىلحمل

باإلفرادللفظموافقاالتركيبوياتيالجمععلىالمعنىيكونوقد

وتجقةتمؤئوكارلئىتعالىقولهقراءاتتوجيهفيذكرهمامثلوذلك
1

منوكسرهاالالمفتحفياختلفواأنهمالفارسيذكرفقد
عزقوله

الالمبفتحفؤألهاأفووحدهعامرابنفقرأفؤليهافووجل

ااالالمبكسرالباقونوقرا
2

وجهةولكلقراءةتوجيهفيفذكر
هو

يكلونأنيمكنأنهموليها

هوقولهوجاءالبميكونوأنتعالىاللهاسمضميرهو
فوليها

علىمولوهاهمقيلولوكللفظعلىالقولهذاإلىذهبفيمن

4حسناكان3كةاتؤتعالىقالكماالمعنى

بهويرادالواحدبلفظيؤتىوكما
انتثنيةبلفظيؤتىكذلكالكلثرة

الكثرةبهاويراد
ومن

قولهقراءاتتوجيههعندالفارسيذكرهماكذل

آفئلكمأئينإصتجآصتلخواالمؤمئوندضالىتعا

سور
2841ةلبقرا

85والتيسير1654والكلشف063الفراءمعانيوانظر272والسبعة2032الحجة2

ومعجم224واالتحاف2662والنشرواإلمالء67
1072القراءات

107278
سور

ملل

الخصافيجنيابنذكر
ص

المعنيعلىالحملعنحديثهفيمشابهةأخرىوآباتاأليةهذ

عوضجماعةاليتضفلمفلمامضافةكيرفيهكألألنالمعنيعلىحملتفيهألأنوقال

من
2325425الخصاكصافظرالخبرفيالجماعةذكرذلك

2242لحجة1

9401الحجراتسورة

042



اقدأفىقد
وحدهعامرابنقرأ

فاضيحوا
بين

بالتاءإخؤيكلم

الباقونوقىأ1جماعة
بين

اااثنينعلىأخؤئكمأ
2

11توجيههعندفذكر
بهيرادالإخوةالمؤمئونهـماثماقولهأنترىأال

هوإنماالنسب

أخؤة
عامرابنقوليكونالفلمقلتفإنالدين

فاصىأ
5

إخؤتبينلحوا
نف

أرجحكم
من

قول
من

قال
ألنآخؤئكمأ

الجمعموضعالقليلالجمعيوضعوقدالتثنيةوليسالجمعهناالمراد

هذافيكالجمعليستوالتثنيةواألرساناألقدامنحوالكثير

حكاهمانحوفيالكثرةموقعتقعقدالتثنيةإنقيل
من

االقولهم

االكبهايدين
كذلكالكثرةيريدإنماائنينقوتيننفييريدليس3

يذتكقولهوكذلكزيدالرجالننعموقولهملئثكقولهم
ه

كبشوطتالبأ

يغتميريدإنمااثنتينبنعمتينالنعمهذهوليسنعمتاهبليريد
الذنيا

بهيرادأخؤئكمأبينفاضيخواقولهيكونفكذلكاآلخرةونعم

6702لحجة11

د033خالويهابنحجةواتظر606والسبعة6702الحجة3
واإلمالء568النحاصاعراب

ومعجم793واإلتحاف2673والنشر384
4264القراءات

بمنزلةفيهاالنرنواعتبرالنونائباتعليلالصتشهادبوذلثهاألسلوبهذاصيبوبه
كر

2972الكلتابانظراليهالمضاف

سور
لماكلدا

086

علىتحتوىمشابهةأخرىتصوصوعلىاأليةهدعلىتعليقهفيالقولالقيمابنفصل

بالقداليدتاويلوأنوتعاليسبحانهلنالصفاتنبات
ر

منيعدالنعمةومنلها
التاويل

ممايعدلالتاويهذاأنوذكر
3

اللفظيحتمله
ي

أوتثنيةمنالخاصةنية
دجمع

حملهاذ

وماموضعهاذلكليسالقضيةهذوتفصيل81542أل1المرسلةالصواعقانظرمفردأ

اليهلحطرقه
من

أوالصفاتآياتفيالمجازوجودجواز
ومنمنعه

الواضح
من

حديثسياق

أنهالفارسي
البدبحنبر

منش
5المجازصببل

بالنحمةأولهاألنه

142



لفظاللفظكانهـإنكئرةيكونمماونحوهماوالفريقانلطائفتان

والمرادالتئنيةلفظذكرنامالفظأنكماالتثنية
به

األوالعمومالكلثرة

ويصفهالجمعمعنىعلىويحملهاإلفرادعلىاللفظيكونوقد

2ئسزاأالزتاخؤاليىئزشلؤتعالىلقولهتوجيههعندوذلكبالجمع

باإلفرادالزيخوالكسائيوحمزةكئيرابنفقرأ

أبووقرأ
وقرأبالجمعلزياخأ11وعاصمعامروابنونافععمرو

صموعاتشراأوالكلسائيحمزة
ئشرا

وأبوونافعكثيرابنوقرأها
عمرو

3ئشراعامرابنوقرأهائشراأ

ووصفهالريحبإفراد4أئشراالزيخقراءةتوجيهفيالفارسيفذكر

بهاويرادالواحدلفظعلىالزيخيكلونأنيجوزوقدقالبالجمع

والبعيروالشاهوالدرهئمالدينازكثزكقولكالكثرة
و

البستانقىإيئ

فكذلك6آكنواافيينإالقالثمأخشر
من

ئشراالريخقرأ

6902لحجة11

2

رمو
775افألعرا

وانظر382والسبعة41323الحجةاتظر
ة

األخفشمعاني
خالويهابئوحجة2103

نوالن742واإلعاله48والتيسير564664والكشف543النحاصواعراب751
ر

ومعجم215واإلتحاف2962072
288198القراءات

248الكلثمافتفشرانظر

صور
3012لعصر01

6

رصو
3013لحصرا

242



1الحسنأبوأجازهوقدالمعنىعلىحملهفإنهبالجمعووصفهافرد

2قالوقد

منودأحلوبةنوأربتكالفيها

بهيرادالمفردألنالمعنىعلىحملهنصبفمن
ااالجمع

أواللفالمعنىعلىالحمل

متآلفغيرللمعنىموافقاالتركيبياتيقد
مع

مامثلوذلكاللفظ

تةكعقئوإبئكمئتميخقاؤقناآلزضنأقلفتتعالىقولهفيالقراءاختالففيذكره

تنفكةكزونآققابفإلفكعتينور
بر

آقفابئيمافكصتيفولوةآلغطييمآلغزشؤزبهالسمبعالشضاؤاب

بيلبتنفكةكون
الئخاؤئؤيعزوتلكوتكإلفتىء

ققىبئيمافكستتفولوتتتقئونإبئكعئتمزغقييما

4هثشخرونة

أنهمالفارسيذكرفقد
فيللإلسيقولونلوجعزقولهفياختلفواا

أبوفقرأاألولفييختلفواولماآليتين
اللةسيقولونوحدهعمرو

الحرفينفيبالف

القرآنمحانيانظر
2025

3

مغليتمنجزء
لعننرةالكالمل

4
وتمامه

األسححالغرابشوداكلنافبةحلوبةوأربعونشانأفبها

منوهو
30والخزانة3372للزوزديالسبعالمعلقاتشرعمعلقته

فيالمفصلوالمعجم13

صودبالجمعحلوبةالمفردوصفأنهفيهوالشاهدالحرليةاللغةشواهد
المحنىعلىحمأل

42333الحجة

32485868788898المومنونعورة8

32



ااالمواضعالثالثةهذهللهللهاللهالباقونقرأ
1

قلقولهوأما
من

العظيمأالعرلثىوربالشبغالشقوالترث

يوجبهماعلىاللههذافجواب
وأمااللفظ

من
المعنىفعلىللهأقال

قالإذاأنهوذلك
من

أجابهفقدلزيدجوابهفيفقالهالدارهذهمالك

منيقتضيهوالذياللفظيقتضيهمادونالمعنىعلى
الدارهذهمالك

المعنىعلىحملهفقدلزيدقالفإذاونحوهزيدجوابهفييقالأن

ألنهذااستقاموإنما
منمعنى

الدارهذهولمنالدارهذهمالك

االمعنىعلىوتارةاللفظعلىتارةحملتفلذلك2واحد
3

ألنهاقراءتهافييختلفوالموالتياألولىاآليةأنالفارسيذكرفقد

الطبريذكروقدالمعنىيطابقماوعلىاللفظيوجبهماعلىجاءت

أن
أجرواألنهموذلكذلكقراءتهمفيمؤنةفالباأللفقروهالذينا

أنوذلكمرفوععلىمرفوعأوردوااالبتداءعلىالجواب
معنى

منقلقراءاتهمعلىالكالم
العرشىورثالسبغالسموالترث

1114اللهذلكرثسيقولونالعظيم

الحجة
هـاصراب852خالويهابنوحجة082الفراء2معانيوافظر744والسبعة5003

2782واإلتحاف2923والنثرإلمالء396وا221والتيسير2031والكلشف085النحاس

ومحجم
3143القراءات

04والكلشاف8184الطبريوتفشر042اء2الفرمحانيانظر

الحجة3
5103

8184الطبريتفسير4

482



واإلعرابلمعنى

ومن
التركيبداخلمالكلمةاإلعرابيالموقععلىالمعنىتاثيرأمثلة

الفارسيذكلرهما
من

لشبههاإعراباالتركليبداخلتعربقدالكلمةأن

ومنالمعنىنفسيؤديانالتركيبانكانإذاوذلكآخرترلمجببمعنى

الآوكتمقولهفيالباءدخولعلىتعليقهذلك
الئةآنأيروآ

خققالذى
ؤآآلزضنئتاؤاتال

و
يعىلت

يخقهن
صا

ر

فذ1
ر

التركيبفيالباءدخولصحقدأنهالفارسي

معنىفيكانلما
2بقادبىواألرضىالسمواقاخلقالذيليشأو

3المعنىعلىالحملفيذلكومثل

وجمزآيفنباقت
مع

قباءإالرواكذجمزالبلى

4قالثم

قذالهشواءأفاوفشخخ

1

سور
األحقاف

6433

المآالطبريجمر2
الكاليشبه

آ
وأضافباسمينتحملالتياألفعالبعدالباءدخولفىالفارسي

رأ
ط

آخر
وهو

نيالمعفيالمجحودألنللجحددخلتالباءهذانقالالنحابعضأن

بانيينهماقالقدانوان
و

اأنيروالم
ه

قا
ر

أنعلي
يحيي

الطبركالتفسيراالموترو

رجحوقد
األخبرالرأيهذاالطبرى

البيت
من

1371871لسييوبهالكلتابينظرللشماخوقيلالرمةالذيالكالمل

ذسبقالذيالبيتيليوهوييتصدرهذا
ر

من
ةوعجزالكالمل

اليغزاءصاروكيرفبدا

عليأخريشواهدوأوردالمعنيعليالحملعنحدينهفيبالبيتبنسيبويهاستصمهدوقد

فيهيروكذإالقولهأنالييتيزتجاكألعلىعلقوقدالقضيةنفس
مح

بهاالحديثني

1271لسييوبهالكلتاباالحديثينعقصلماألولعليهانلوشيءعلىفحملهروكذ

ومثتجخووكذبهاقالكانهالمعنيعليمشججرفعالبيتينفيوالثاهد471

542



آيهنغيركانما
مع

حملرواكدبهامعناهرواكدإالالبلى

لطافثوجلعزقولهوكذلكذلكعلىمشجج
يكأغقتيهم

ثمتجين

2ؤضزجمنأالقا

3كذافيهالهممعناهبكذاعليهميطافكانلما

ومن
قولهقراءةتوجيهفيذكرهمابالمعنىاإلعرابربطأمثلة

4آخذلألممؤايكنوكلىتعا

أناوزعمواقال
من

منالبغداديين
تةيكنوتثمأقولهفيأنيقول

كفؤاوقولهمجهولضميريكنأفيأنآخذأكفؤا
علىينتصب

أفردئهإنوهذاتةفيهاوالعاملالحال
عن

معناهكانيكن
ة

أخذله

يشغلمهذاعلىحملوإذاكفؤا
ووجه

أنهذلك
محمو

معنىعلى

إالالطيمثليسقولهمكانكماكفؤاتهأحذيكنلموكانهالنفي

7354الصافاتصورة1

2

رسو
6522قحةالوا

الواقحةبايةهدالصافاتآيةهناالمصتفعلىالتبسأنهالظاهرأنالحجةعحققوجمر

وهي
األيةمخلدونوندانكتيهميطوف

عينوخوزبعدهاياتيالتيوهي71
ما

6881الحجةفيأوردها

61781881الحجة

ه21اإلخالصسورة

كفؤاالقراءةهذأنمجاهدابنجمروقد
وأبووالكلساكيعاصروابنكثيرابنقراءهي

107السبعةمهموزةالفاءبضمكفؤلالوارثوعبداليريدىروايةفيعمرو

بهلعاصمقرأقدأنهجمركلما
د

أروايةفيعاصمقرأأتذكرفقدعنهروايتهاحدىفيالقراء
ي

مهموزامثقألكفؤلبكر
207السبعةمهموزغيرمعتآلكفوعاصمعنحفصوروي

يدولم
ر

هنفيالقراءاتالفارسي
ه

السبحةبالقراءاتفحلكمااألية

642



يجزلمالمعنىعلىحملهولوالالنفيمعنىعلىمحموأل1لمسك

محمولهذاأنفكماكالمايكنلممنطلقالزيداقلتلوانكترىاال

يكونأنجازهذاعلىالمعنىعلىآخذكفؤاتهكذلكالمعنىعلى

آخذأ
يجزلمذلكلوالالنفيلعموميقعالذيفيه

يقعأن
آخذ

2اإليجابفيهذا

والمعنىاإلعرابلربطآخرومثال

منسواءأنذكرفقد
الإليوإنوجلعزقوله

كرواستؤا
لهتمألالذظتطتم3

دتمآتم

13اليؤمئونئنإلزتم

أنجازكيف11قائليقولقدأنهاإلعرابهذاحولتساوألذكرئم

منذكرتهاالتيالجملةتكون
خبرااالستفهام

عن
هوهيوليستالمبتدأ

ردثم4فيهاذكرلهوال
يحملأنجازاكماابقولهالتساولهذاعلى

فيهلهوالالمعنىفياالهيكونالماخبرهفيجعلالمعنىعلىالمبتدأ

فيصاحبهيكلونأنيحتاجمنهماواحدكلألنالخبرفيجازكلذلك

أحدهمافيجازفماالمعنى
من

وذلكاآلخرفيجازذلكخالف

عنالحديثفيالحبارهنهالحليياتالمسكلفيالفارصيبهرا
المعنيعليوحملهااال

1741الكلتابوانظر962الحليياتالمساكلانظر
295السراجالبنواألصول

2868الحاجبالبنواألمالي

6264لحجة21

3

سور
26البقرة

1962لحجة1

742



منخيزبالفغيدممطتسمع1ولهم
تراأن

5

تهيراأنترىأال
عنخبر

أخبروكماتشمع
عنه

البالضغيدفيتسمغقولهمفيعليهعطفكذلك

عنهيخبرالكمااالسمعليهيعطفالوالفعل2تراهأن
المعنىأنإال

اإلخبارفيهاسئجيزكااالسمعلىكانلما
عنه

4عليهوالعطف

كالماالخصائصفيجنىابنبهواستشهد
التعليقفيالفارسييشبه

أنوعلىالمثلعلى
ويكلوناالسممعنىعلىجاءقدالفعلمعنى

11جنيابنقولعلىفيهالتقدير
سماغكأي

اارؤييهمنخيزبه

فيقدراللفظعليهجاءماغيروعلىللمعنىمراعيااإلعرابياتيوفد

قولهفيالنصبلقراءةتوجيههمثلوذلكالمعنىعلىحمألاإلعراب

تنؤقؤتمكوتعالي
جمغكواكبل

قؤقا
6قاميق

فتحانوحوقوتموعاصمعامروابنونافعكثيرابنفقرأ

أبووقرأ
كسرانوحوقويمأوالكلسائيوحمزةعمرو

اا
س

ويرويمرمنخيرخبرمنعنيضرب1
ويرويتسمعوأنخيربالمعيدكطتسمعألن

وأولتراهأنالبالمعيدىتسمع
من

المنلقاله
بنر

السماءماء
و

تصغيرالمعيدى

للتشديداسعكاألالدالخففتالدافىوتثديدوالعينالميمبفتحالمعدي
التصغيرياءمع

انظر
ة

مجمع2051102والخصاكص444الكلتاب
األمثال

1319

المعيدملىبهواستشهدالصيغةبهذبالمئلالكلتابفيسييوبهاستشهد3
ط

حقرتنفوقالا

2051102والخصاممص444الكلتابامعيدىهـملتالدالثقلتمعدي

2051102الخصاكص

962072لحجة1

الخصاانظر
2051102ص

1564الذادباتسورة6

واإلمالء651والتيير288للنحاسالقرآناعرابوانظر906والسبعة6322الحجةى

ومعجم2394واإلتحاف2773والنشر784
4884984القراءات

842



11النصبقراءةعنقال

فيجازنوحأوقوتمأفقالنصبومن

نصبه
فاحدهماالمعنىعلىحملعلىكالهماأمرانايضا

من
الحمل

قالفكانهآهلكتاهمعلىيدلالضاعفةقولهأنالمعنىعلى

إلختبماؤلمجئو3تجنتتآكتمقولهأنواآلخرنوحأقوموأهلكناأهلكناهم
في

قالفكالتهآغزقناهمعلىيدلالكالمهذاأنترىاال2أاقيت

3انوحقوتموأغزقتافغزقتاهم

علىاعتماداالقراءاتهذهفياإلعرابعلىالفارسياستدلفقد

المفهومالمعنى
من

اللفظيالسياقعلىاعتماداوليساآلياتسياق

والعاملالمعنى

للعاملاإلعرابيالتقديرفياختالفالسبعةالقراءاتاختالفيتبع

للقراءاتتوجيههفيالنوعلهذاالفارسيمثلوقد
من

تعالىقوله

4شتفمهزؤزشائهاوقايغانآلشقيم

قرأفقد
والمفضلبكرأبيروايةفيعاصم01

ولسليمانعاصمعن

نالباققرأوكذلكنصبأالزيخحمفعىروايةوفيرسأالرغه

نصبآالزجمهـ

الفراءيذكر
ءو

فيقوالالنصبقراء
فعدىبهافومن

وجهين
قوأدأخذتالصاعقةأخدتهم

نوح
د

ووجهنوحقوآوأهلكلناأهلكلناهمشنتان
الىبابغضليىآخر

من
هذ

أنالوجهينش

فحآلتضمر
ر

491الكافوانظر8898الفراء3محانينوحتوملهمحاذ

1504لدات3
صور

اريا

6322لحجة1

سباصورت4
4321

786للنحاصالقرآنواعراب292خالوبهابنحجةوانظر725بعةوال69الحجة

ومعجم2383واإلتحاف2943والنشر831والتيسير3282والكلشف
القراءات

942



معيتناسببماأوألالنصبقراءةوجه
11فقالالمعنى

ووجه

الزقيأقستخرإتألتعالىقولهفياالتسخيزعلىخملتالريحأنالنصب

تحملأنينبغيكذلكالتسخيرعلىهذافيحملتفكما3يأتؤتخيرى

يحملوالنصب3غاصيقةاقيخرلشقيتانقولهالنصبيقويومماعليههنا

شخرتاعلى
ووجه

يقالأنجازلسليمانسخرتإذاالريحأنالرفع

معنىإلىتؤؤلهذاعليفالرفعالريحتسخيرمعنىعلى4الريخله

بهالمفعولإلىاإلضافةتقديرفيالمقذرالمصدرألنالنصب
اا

6

النصبقراءةففي
وجه

معيتناسببماالقراءةالفارسي
المفهومالمعنى

من
والعاملاآلية

هو
المفهومالرفعقراءةأماالمقدرالفعل

من
كالم

فحذفالريحتسخيزلهالتقديرويكونمضافحذفيقدرأنهالفارسي

الرغموعلى7مقامهإليهالمضافوأقامالمضاف
من

قدالعاملينأن

ا

علينسقأوجعلهلنأالفعلعليعحمولةبالنصباأليةهذفيالريحعأنالكساكليكلطس

786للنحاسالقرآنعرابرالريحلسليمانوألثاالمعنيوقالالحديدلهوألئا

ويراجع
ة

3282والكشاف653للفراء3القرآنمعاني

8363صرصور

األنساء
218

سور

مارامالءفاعلأنهعلىأواالبتداءعلىبالرفعيكلونأناماالرفعقراءأنالعكبريجمر4

تقدالعكلبركاليدكلرولم044الرحمنبهمن
س

للفاعلالدىالفعل

التسخفعلظهورلعدآرفعالريحأنالفراءذكر
ر

653للفراء3القرآدةمعاني

لتناسببمالوولقدالرفعاعرابأنالنحاصوذكر
مع

فقالمعتا
ة

مانولسلعاصموقرأ

أاالصتقرارأوباالبتداءبالرفعالريغ
اعرابالمحنيذلكوفيهثابتةالريحلسليمانى

786886للنحاسالقرآن

60لحجة61

عن522622صوراجعى
فبالحالخاصالمبحثفيالبحثاط

052



الفارسيأنإالالقراءتينفيختلفا
يرى

معنىإلىيؤوالنالقراءتينأن

واحد

الفارسيعلىأبياهتمامشدةكثيرةأخرىوأمثلةذكرنامماونالحظ

فييؤثرفهوالتركيبفيوأساسيحقيقيكمؤثرإليهوالنظربالمعنى

وراومراحركةامنبدايةورأيناسبقكمااللغويةالعناصرجميع

وعالقتهككلوالتركيببالبنية
بجميع

الجملةداخلالتركيبيةالقضايا

المعولالمعنىعلىأنالحذففصلفينرىكماالعاملفيتاثيرهمثل

عنعبارةليستفاللغةالمحذوفةاللغويةالعناصرإلىاالهتداءفياألول

روحنفهمأنالبدولكنفيهروخالتركيبفيتنضمصماءأبنية
اللغة

والمعنىاللغةعلومنعرفأنقبل
هذهفهمفيعليهيعولالذيهو

والبدالروح
من

الغايةلندركالعقلإعمال
من

التراكيب

منيعدبالمعنىالواضحاالهتماموهذا
كتابفيالبارزةالمالمحأهم

الحجة

152





الثالثلمبكد

الكذ

352





الحذفعتبر
ه
ة

ص

منأء
اللغةعلمعالجهاالتيالقضايا

بجميع

تهبمستو
بدايةاألربعة

من
بالمستوىومروراالصوتيالمستوى

الدالليبالمستوىونهايةالتركيبيوالمستوىالصرفي

منمستوىكلوفي
لنوعتبعأالحذفيدرساللغويةالمستويات

المحذوفاللغويالعنصر
أوحركةمن

صوت
أو

أوصرفيةوحده

الدراسةلطبيعةوتبعاتركيبيةوحدة
من

اللغويالمستوىذلكخالل

دراستهايمكنلغويةظاهرةوالحذف
من

خالل
جميع

النحوأبواب

علىتنطبقظاهرةأنهكماالعربيةاللغةفيوالصرف
جميع

اللغات

عنجنيابنيقولهالطبيعية
العربحذفتقدالعربعندالحذف

منشئوليسوالحركةوالحرفوالمفردالجملة
إالذلك

عن
دليل

منضربفيهكانوإالعليه
معرفتهفيالغيبعلمتكليف

النحوكتبأنإالوأحكامهبالحذفوالصرفالنحوكتبوتمتلئ

القضايابقيةشانشانهابذاتهامستقلةالحذفقضيةتعالجلمغالبا

منبابكلفيعالجتهولكنهاالنحوية
وتكلثراحدةعلىالنحوأبواب

واالستغناءالمخاطبفهمإلىاإلشارةالكلتابفي
العناصربعضعن

الذيالخارجيوالسياقالمخاطبفهمعلىبناءالجملةفياللغوية

ااالكلالمفيهيجري
3

2104الخصاكص1

انظر2
ة

511والداللةالنحو

552



بعلميعرفماتحتمستقلةكقضيةالحذفتناولواقدالبالغيينأنال

الجرجانيالقاهرعبديقولالمعاني
عن

11الحذف

دقيقبابهو

المأخذلطيفالمسلك
عجيب

بهترىفإنكبالسحرشبيهاألمر
ترك

أفصحالذكر
من

والصمتالذكر
عن

أنطقوتجدكفادةلأزيداإلفادة

1ئينلمإذابياناتكونماوأتمتنطقلمإذاتكونما

بالحذفالنحاةفيهعنيالذيالوقتوفي
كلفيمشروعيتهحيثمن

منباب
وحكمهالنحويةاألبواب

وجوبمن
فقدوامتناعجوازأو

البالغيوناهتم
أخرىوجهةمنبه

وهي
األسلوبعلىتاثيره

فيودوره

افماالجرجانييقولإلنصجمالياتإبراز
قدتجدهفعلأواسممن

أصيبثمحذف
إالفيهاذفيحأنينبغيالحالفيوحذفموضعهبه

أحسنهناكحذفهتجدوأنت
من

أولىالنففيإضمارهوترىذكره

وآنس
من

النطق
به
اا

3

توافرإذاإالحذفهناكيكونفالللحذفشرطينالنحاةحددوقد

3الشرطانهذان

771اإلعجازدالكل

381اإلعجازدالكل2

بالناحيةيختصابعضولكلنللحذفشروورثمانيةاللبيبمغنيكتابهفيهنامابنوضع

الذرطانوالثةالتركل
ط

الحدفبعدالمرادالمعنىبفهميختصانالمقامهدافياعنيهما

2063اللبببمغنيانظر

652



المرادالمعنىفهم
من

التركيب
العنصروجودعدممع

المعنىعلىللداللةبهاجيءإنمااأللفاظألنوذلدالمحذوف

وتقديراحكمامراداويكونجازاللفظبدونالمعنىفهمفإذا
اا

1

2
القرينةالنحاةبعضعليهيطلقماوهيدليلعليهيدلأن

احاليةأولفظيةقرينةتكونقدالقرينةوهذه
13

يننوعإلىالقرائننقسمأنونستطيع

لغويةقرائنأوال

قسمينإلىبدورهاتنقسموهي

لفظيةقرائنأ

السياقطريقعنعليهااالستدالليمكنالتيوهياللفظيةوالقرينة

النصفيلغويةعناصرعلىيعتمدوهواللغويوالسياقاللغوي

يعد
المحذوفالعنصرتعيينفيبهااالستعانةيمكنالتيالوسائلأهم

لفظيةغيرقراكنب

والتنغيم3النبرمثلوذلك

349المفصلشرحا

مقاليأوحاليدليلالحاليةأواللفظيةاقرشةاعلىثامابنويطلق49المفصلشرح2

القربنةمصطلحأبضأاسنخدممابعدهاوما2063اللبببمغنيبنظر

611والداللةالنحو

كاالنبر4
بروزاكثرالمنبورفالمقطعالكللمةأوالمقطعبهايلفظالتيالقوةرجةوهو

من

والطولالجهارفيازئاديصاحبهماوفالبأالمنبورغيرالمقطع
معجم

اللغويةالمصطلحات

وهوءالتنغيم
الكلالفيوالنبروالجهارةالنغمفيوالهبوطاالرنفاع

آ
ويطبق

ععجمالسواءعلىوالثحرالحرعلىالمصطلح
08اللغويةالمصطلحات

752



فيقولاللفظيةغيراللغويةللقرائنجنىابنيمثل
ة

حذفتوقد

الكلتابصاحبحكاهفيماوذلكعليهاالحالودلتالصفة
من

فيهحذفتإنماهذاوكانطويلليليريدونوهمليلعليهسيزقولهم

لماالصفة
دثا

من
القائلكالممنتحسأنكوذلكموضعهاعلىالحاال

لذلك
من

نحوأوطويلقولهمقاميقومماوالتعظيموالتفخيمالتطويح

آخربمثالالقرائنلهذهمثلكما1ذلك
وهو

واللهاكاناقائلقاللو

اللفظقوةفيفتزيدرجأل
ب

الالمتمطيطفيوتتمكنالكلمةهذهالله

بهاالصوتوءاطالة
و

أوكريماأوشجاعاأوفاضالرجآلأيعليها

إنسانافوجدناهسالناهتقولوكذلكذلكنحو
الصوتوتمكنا

جواداأوسمحاإنسانابقولكوصفهعنبذلكفتستغنيوتفخمهإلنسان

1112ذلكنحواو

وظاهر
من

كانأنهالسابقجنيابنكالم
الجوأهميةفيلعصرهسابقا

النصىملفهبالحوارالمحيط
ص

تعبرالتيالمصطلحاتعلىينصلمان

يعدوالتنغيمالحديثاللغةعلمفيالحاالهيكماالمفاهيمهذهعن

لنوعالمتكلماختيارعنكاشفةصوتيةقرينة
منينمع

التفسيرأنواع

ااالداللىالنحوي
كا

2051الخصاكصا

الخصا2
2051ص

711والداللةالتحو

852



اللغويةغيرالقرائنأماانيا

النوعلهذاالنصفيجنيابنمثلفقد
من

يستدالالتيالقرائن

المحذوفعلىبواسطتها
سالناهقولهوذلكاللغويالسياقخارجمن

إنساناوكان
ذلكفيغنىوتقطبهوجهكوتزوي

عن
لئيماإنساناقولك

لجزاأو
و

كذلكأومنجأل

الرغموعلى
من

ناقصةالجملهذهمثلأن
من

إنهاإالالتركيبيةالناحية

عنمستقلةغير
النوعهذاوتقديرالسياق

من
يعتمدالجمل

علىأساسا

2النحويةالصناعةجافبإغفالعدممعللحوارالمالئمةالمعانيفهم

و

إذامعناهاتاديةفيالجملةنفساختالفإلىيؤديالجملةالحالسياق

مختلفةمواقففيتكررت

سيبوبهمنذالنحاةتنبهوقد
المخاطبوحالالموقففهمأهميةإلى

كثروقدالكالموموضوعبالمتكلم
فهمإلىاإلشارةالكتابفيسيبوبه

السياقفهمعلىبناءالجملةفياللغويةالعناصروحذفالمخاطب

ذفقدالكالمفيهيجريالذيالخارجيالسياقوتاثيراللغوي
ر

سيبوبه

الكالمسعةعلىجاءمماذلكأنالحذفمواطنضبعفيحديثهفي

3بالمعنىالمخاطبلعلمواإليجاز

أل205الخصاكص

532النحوىالفكلرتقويم2

2أل22الكلتاب

952



يؤثركذلكفهوللجملةالتركيبيةالبنيةعلىمؤثرهوكماالحذف

فكثيراالتركيبداخلاللغويةالعناصروظائفعلى
وظيفةعلىيؤثرما

بالمعمولوعالقتهعاملال
ومن

بعضفيالمضافحذفذلكأمثلة

الصفةوإقامةالموصوفوحذف1مقامهإليهالمضافلماقامةالتراكيب

الفعلبواسطتهايتعدىالتيأحياناالجرحروفحذفوكذلك2مقامه

بعدالنصبفيهالفعلفيعمل
يقولالجرفيهعامألالجرحرفكانأن

المفعولإلىالفعلفيصلاتساعاالحرفيحذفأنيجوزالفارسي

حدعلىالثافي
3

الخيزثذافر

11وثحوه
4

المقابلفيكذلكبالمعمولالعاملعالقةعلىالحذفيؤثروكما

فيالجاللةلفظالفاعألإعرابفينجدهمامثلوذلكالزيادةتؤثر

يالئإشتممىتعالىقوله
ذا

6

من562ينظرص0
البحثهذا

من762ينظرص2
البحثهذا

3

منبيتمنجزءهو
لعمروالبسيط

بن
هويكلرب

أمرتمافافعلالخيرأئرئك
وذانسبماليذاتكقرفقدبه

والشاهد
الجربحرفيتعدىأنفيهوالقياصبنفسهالفحلتعدىحيثالخيحمرتكهو

بالخبحمرنك

74صوشعر1461بزوالخزا173الكلتابفيوالييت

الحجة
27الحجةوبنظر5671

و
383

و
335

بقول
الباءعملتوفدوبهصبب

و
لماولكنكالهكفىهينماودنكمشهبدابادهفى

129الكلتابعملتالباءأدخلت

سورو97661النساء4صورة6
8484الفتح

062



وذلكالجملةداخلاإلسناديةالعالقاتعلىالحذفيؤثرما

ذماوذلكالنحويةالعالقاتإيقاعفيبالتوسعيكونالذيالحذف
ره

جدهتعالىقولهواالختصارالكالماتساععلىجاءمماأنهوذكرسيبوبه

كأديىاقزيةؤامتآل
يريدإنما1ييقاآكتقناأيرؤاليتزييقاا

فاختصرالقريةأهل

ااهناهاكانلواألهلفيعامآلكانكماالقريةفيالفعلوعمل
2

الحجةفيالفارسيرهاذالتيالحذفأغراضبعض

الحذفأغراضبعضالفارسيذكر
من

ومنتوجيهاتهخالل
أهمها

خاللفيوذلكتامةذكلرتإذابالجملةالتطويلاجتناب1

عنحديثه
الئإلؤاتستبيإلغنبضئئونألييغخمرواإيئتعالىقوله

شعل
3آلخزايمأ

منهمينتقمتقديرهيمكنوأنهمحذوفهناالمبتدأخبرأنذكرفقد

هذاوراءالدافعذكرثم4المبتدأبهذايليقمماذلكونحويعذبونأو

الحذفأنفذكرالحذف
الكالملطولالموضعهذامثلفيحسن

وصلتهبالمبتدأ

8

سور
2128يوسف

212ألالكاب2

2252الحجسورة

4142لحجة81

4142لحجة1

162



فحسنمشابهةتراكيبفيهوكثرفشاالحذفيكلونوقد

االتياإلضافةياءحذفتعليلفيالفارسيذكرهمثلوذلكحذفه

تحذف
من

استعمالهكثرقداالسمهذاألنغالمياقالإذاالمضاف

عنفتغير
االنظائراأحوال

1

زائداالمحذوفيكلونوقد3
عن

فيحذفالتركيبأوالبنية

الوقايةنونحذفمثلوذلكلزيادته
من

ئئمثمرونيتعالىقوله
من

2ثتمميرونأفبتموعزجلقوله

وخففهاالنونشددكثيرابنأنغيركسراونافعكثيرابنقرأهافقد

أبووقرأنايع
فبموالكسائيوحمزةعامروابنوعاصمعمرو

ااالنونبفتحئبشرون
3

11الكسرلقراءةتوجيههعندفذكر
فإنهئتشرونيقيتمنافعقراءةوأما

عليهالمعنىألنالمنصوبالمضمرإلىالفعلوتعديةتبشروننيأراد

أخذمافاثبت
منغيرهبه

وحذفالمفعولةالياءعلىتدلالتيالكسرة

عالمةهيالتياألولىيحذفولموقعبهاالتكريرألنالثانيةالنون

الضميرعالمةوألنزائدةألنهاكالمهمفيالنونهذهحذفواوقدالرفع

اادونهاالياء
4

الحجة
وينظر5842

5091

2

سور
5145الحجر

الحجة3
2203والنشر301والتيشر602خالويهابنحجةوانظر763والسبعة554

ومعجم2771واإلنحاف
2435القراءات

الحجة4
واالمالء374327النحاصالعراب3181الزجاجعحانيوانظر55464

و
2947الشواذالقراءاتعراب
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الفارسيتوجيهاتالمحذوفلعنصراعلىالستدالل

عليهاالستداللوأمكنحذفإذااللغويالعنصرأنالفارسييرى

فيأخفألنهأولىالحذففيهفيكوناللفظيالسياقعلىيؤثرولم

ااقائمةالمعنىعلىوالداللةاللفظ
1

عليهاالستداللإلمكالثيةوذلكاللغويالعنصريحذففقد
من

2كبألوكذغصيتآآلنتعالىقولهمثلنفسهاللغويالسياق

أسلمتاألنالتقديرأنالفارسيذكرفقد
حين

اااإليمانينفغكال
3

ااعليهاالستفهاقبلمالداللةالفعلخذفقدأنهذكرفقد
وذلئا4

اإلسالمألن
قولهفيوذلئهتسبقهاالتياآليةفيذكرقدفرعونمن

أمحلىتعا
ى

اإبئ
ؤأإئيلوإستيإبهالنيىآقتتإيئإلةالأداآقنمثقالةالغر3رج3آ

ين
ا

لمشيييىأ

السياففييوجدولكنذكرهسبققدالمحذوفالعنصريكونالوقد

قولهفيمحذوفعنصرعلىيعودالذيالضميرمثلعليهيدلما

الؤكطفقابلىتعا
تخرفي

لخى
6

محذوفاعنصراالتركبفيأنالفارسيفذكر
بمعنىذووتقديره

ظفماكإليأوالتقديرويكونمضافوهوصاجه
ب

مماأنهوذكر

3034لحجة81

2

سور
0119يونس

355الحجة

355الحجة4
262وينظر

سور
0109بون

دا42الحورصورة
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المضافحذفعلىيدل
آخرخإذاة

يله
الذيفالضمير1يزاقاأتكذ

يعوديدهإليهأضيف
3المحذوفالمضافإلى

قراءةفي3المحذوفالعنصرعلىيستدلهوقد
من

حيثأخرىقراءة

مذكوراالمفعولبهاورد

المحذوفالمفعواطعلىاستداللهمثلوذلك
من

قاقنستضىتعالىقوله
ين

ا
ل

14آكنسيقا

ئئفالفعل
يمي

يتعد
ما

وذكرالقراءةهذهفيأحدهماذكرمفعولينإلى

فىالمحذوفالمرادفالمفعول11الفارسييقولأخرىقواءةفياآلخر

منقراءة
منقراءةفىمظهرايمقائئأوقرأ

ويؤكديحكقائئقرأ

منقراءةويبينهذلك
6ئئشهاأوقرأ

11
7

أمكنإذاوذلكعقلياالمحذوفعلىاالستدالليكونأنيمكنكما

منفهمه
الفةوآؤاغئتعالىقولهفيذكرهمامثلوذلكذكرهبدونالنص

1

سور
4204النور

الحجة2
ذوقد5923033

ر

العبهر
ا

يشبهاإلمالءفيكالمآ
كثيرآ

انظرالفارسيقالهما

اإلمالء401

المفعولحذفيراجع3
فيبه

ه
532المبحثا

2601البقرةسورة

10السماعفصلفيالقراءةتخريجصبق

6
101السماعفصلفيالقراءتخريجصبق

1243343المحيطالبحروانظر2591الحجة

462



ئشركوا
اقىلنىإخستكاإلدييىقراللثميي

س
ؤاتخارؤاتتسايهؤآليتاتى

ادى
رس

الخئبؤآلخار

لعئاؤا
جب

1يطنب

معنيينيحتملالخئبؤاتخارتعالىقوله11الفارسيفقال
أحدهما

ألنالمضاففحذفالجنبذيالمعنىهذاأرادفإذاالناحيةيريدأن

ذيوالمعنىإياهاالجاريكونالالناحيةأنترىأالمفهوالمعنى

هوليسناحية
ايبهااآلن

وصفايكونأنواآلخرعنهاغريبهو

ااالموصوفعلىيجريوصفهفهذاونذبوقشلضزبمثل
2

يرىكما
فعندهااشتهربعينهلغويعنصرحذفكئزإذاأنهالفارسي

ئتميتاكربهايئنلميهنكوممواتعالىقولهمثلوذلكمقبوألسائغاالحذفيكون

سايمالهتئعقئون

ئغففونفالفعل
اآلخروحذفأحدهماذكرمفعولينإلىيتعدى

الناستعلمونكنتمبماتقديرهيكونالمحذوفالثانيفالمفعول

قدبهالمفعولألنهناوحذفهذاونحوالكتابغيركمأوالكتاب

يحذف
من

كثيراالكال
اا

4

63النساء4سورة

3851لحجة21

297اناكل
عرسور

306لحجة1

562



المحذوفعلىيستدلقدأنهالفارسييذكرما
السياقخارجمن

قيفآلئستيرفتعالىقولهلقراءاتتوجيههعندذكرهمامثلوذلكاللغوي

1اكتل

وأبوونافعكثيرابنقرأفقد
بالياءئشيرفأفالوعاصمعمرو

جزمابالتاءوالكسائيعامروابنحمزةوقرأجزما
اا

ئشيرفهفالأ2

األولىالقراءةتقديرأنفذكر
أنوجازالقتلفيالقاتليسرففالاهي

وإنيضمر
يجر

ااعليهيدلالحالألنذكرله
طه

الفارسيوأطلقالحالبسياقالمحذوفعلىهناالفارسياستدلفقد

الحالعليه

توجيهاتهجؤالفارسيرهاذالتيالمحذوفاتبعض

اكبمدأحذف

4قيكونيفوألتاكنيمالتا
فيكونالفعليةالجملةأنسيالفارذكرفقد

فهوكانهمحذوفمبتدأخبرفيكونوأمحذوفمبتدأتقديرعلى

يكون

33اإلسراء17سورة

الحجة2
712خالولهابنوحجة321الفراء2محانيوانظر083والسبعة99ه

معجم279إلتحافوا43إلمالءوا601والتيسير2614شفوال
385اتالقراء

الحجة
599

8

سور
02711لبقر01

النحويالجانيينعلىجدألقيهاالنحويوالتقديراأليةهلهأثارتوقد2802الحجة

فيالتقديرأنفذكرعليهاوعلقاألراءبعضتفسيرفيالقرطبيأوردفقدوالثرعي

662



تعالىلقولهتوجيههعندذكرهمامحذوفمبتدأفيهقدرمماذلك

1ئستخزاثؤاقنخوبمؤاقتزلستتسنؤا

كلهرفعمسخراثأوالنجوئموالقمزوالشمشعامرابنقرأفقد

بكروأبوكلهذلكبنصبالباقونوقرا
عاصمعن

3وحدهافشخراثفيأعامرابنقراءةمثلعاصمعنحفصوروى

ااالباقيونصب
3

فقال
عاصمعنرويماووجه

من
لمأنهوحدهامسخراتفيالرفع

ستخزئحمقاللماكأنهمحذوفابتداءخبروجعلهامؤكدةحاأليجعلها

المبتدافحذفمسخراثهيبعدقال4ؤاقنخوئؤاقتزؤالسضسنؤآدتهازالئيل

ونقلهالمحذوف
سييوبهعن

1774القرطييتفسيريكوننهفأويكونفهوقالأنه

اكنااألولفعلى1774القرطبيتفسيريقولعلىمعطوفهوغيرهوقال
واناألمربعد

معدومأكان
كاكنأالثانيوعلىبيانهياتيماعلىمعلومعندههوإذالموجودبمنزلةنهف

مع
يتاخروالرجودايعقدآاليكلىللشيءأمرهوقالالطبريواختارهاألمر

عيه
القرطييتفسيرا

2462الزجامعانبموانظر1774

6121النحلصورة1

خنحفصقراءة2
التيالمصاحففيالتيعاصم

بين
أيدينا

والنجوئموالقمروالثحصىهي

وحدهامسخراتبرفعذكرماوليسمسخراتوبرفعاالنجومبرقعمسخراث

الباقيونصب

الحجة
555

والسبعة
5

وانظرة73
د

4اعيسير
0

د1
2857الثواذالقراءاتاعراب

2181إلتحافوا

61النحلصورة4
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علمفقدمحذوفابتداءخبرجعلهإذاوهوعليهالخبرلداللةأضمره

ااتقدمبماذلك
1

األمرولكنمحذوفاهناكأنيذكروقد
المحذوفكونبينيدور

ؤفكغنهتمفاصتقغوجلعزقولهفيجاءمامئلوذلك2خبراوكونهمبتدأ

3ستقائم

محذوفمبتدأيكونأنيجوزأمرينيحتملأنهالفارسيفذكر

أنواآلخرعليكمسالثمقاليريدةوهوسالثمقالكقولهالخبر

المبتدأوأضمربراءةأمريأيسالثمأمريأرادكأنهمبتدأخبريكون

األولالوجهفيالخبرأضمركماالوجههذافي
اا

4

منفيهااإلسنادبطرفياالسميةالجملةتحذفوقد
وذلكوخبرمبتدأ

شآلقإلييملغزلجونغابركتىقتازلؤآقتزقذزقاتعالىقولهقراءاتفيذكرهمامثل

الحجة
284وينظر575

و
2004

و
033وه3643

يكلونوأنمبتدأالمحذوفيكلوأناألمراحتملاذافيماآراءالنحابعضعنهثامابننقل2

فذخبرا
ر

ماعرضاذاأنه
يوجب

2383الليبمغنيبهعملاليقين
يتيقنلماذاوأما

الفاكدةمحطالخبرألنالمبتدأالمحذوفكوناألولىأنالنحابحضعنفذكرأحدهما

الخبركوتاألولىأناألخرالبعضعنوذكر
6

أسهلالجملأواخرفيالتجوزأل
من

المفصشرحفيبعبشابنوبذكر283اللببببعغنيانظرمقدمنها
ا

أولىالخبرأن

باالتساع
من

أولىاألعجازفياالتساعألنالمبتدأ
منه

343المفصلشرعبالمدور

ا 3498لزخرفسورة

2792لحجة41

6393يىصور

862



وأبوونافعكثيرابنقرأقد
رفعاوالقمرعمرو

نصباوالقمزالباقونوقرأ
اا

1

نسلخالليللهموآيةالرفعقراءةفيالتقديرأنذكرفقد
منه

النهار

قبلهاالتيبالجملأشبههذاعلىفهومنازلقدرناهالقمرلهموآية

مضمروالخبرللنكرةصفةولهمباالبتداءترتفعأنهاآيةفيوالقوله

ااالوجودفيأوالمشاهدفيلهموآيةتقديره
2

عندذكرهمامثلوذلكالناسخفعلالاسمحذفيمكنأنهذكركما

النصبلقراءةتوجيهه
من

13ؤاجتةؤإنكالتتعالىقوله

قرأوقد
جميع

كاوإنالسبعةالقراء
ا

نصباواحدة

4رفعاواحدةكاتتصمانأقرأفإنهنافعاإال

الفارسيفقال
ااالنصبلقراءةتوجيههعند

المتروكةكانتوإنأي

واحدة
يستاءمإنكنتعالىقولههيقبلهاالتياآليةأنكمااا

ا

6شئييى

كنهاوإنفيهاالتقديرويكونالناسخالفعلاسمأيضامنهاحذفقد

والسبعة693الحجة
0

141والتيسير2612والكلشف892خالولهأبنحجةوانظر45

ومعجم2004اإلتحاف233والنشر
4471القراءات

إلمالء446وا817النحاسعرابوانظر9304الحجة2

11لنساء4 سور
01

2742والنثر7التييرا021خالولهابنحجةوانظر72والسبحة353الحجة8

معجمو2405واإلتحاف
1984القراءات

3631لحجة1

6

سور
1النساء4
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اانساءالوارثاثأولمتروكاث
عنديقويمماالفارسيذلكاعتبروقد7

النصبقراءة

ومنخبرهيحذفكذلكالناسخالفعلاسميحذفوكما
ذكرهماذلك

1البيتتقديوفي

12الخفكليسالفتىإئمايجزى11
2

كالجملةهذهتقديرفيقيلأنهفذكر

يجزيإنمااالجملاليسوهي

االخبرافحذفيجزىالذيالجملليسالفتى
4

المضافحذف

هذافيذكرهومما11جداكثيرالمضافحذفأنالفارسييذكر

أ4تافماصتإلحأتجغآلتةتلئاتعالىقولهقراءاتفيالحذف
س

رقيءييضا
ضاا

6

وانظر3631الحجةس
ة

واإلمالء632153النحاصاعراب

ا

لبيتعجز
من

للييدالرمل
وتمامهرببعةبن

ة

جوزيتفإذا
الجنلليسالفتىيجزىانماقاجزقرضأ

486والخزانة2323سيبويهشواهدمن141ديوانه

2871لحجة31

إلعرابآخرتقديرهناك
ه

قومأهناكأنفذكرالفارصيذكرالجملة
أنهإلىذهبواقد

اليى
ذكرناىالالتقديرجانبالى2871الحجةالعطفحروفمن

62النحوىالعكديرقضاياوانظر2871الحجة4

2113لحجة1

71091افاألعرسورة6
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وأبوعامروابنكثيرابنقرأقد
جعالوالكسائيوحمزةعمرو

شزكاءله
عاصمعنحفصوكذلكوالمدالشينبضمشريكجمع

علىالشينمكسورةلثركاونافعبكرأبيروايةفيعاصموقرأ

ااالجمععلىالالمصدر
1

عنفذكر
شركذالهجعالارادكانهالمضافحذفأنهاألولىالقراءة

ااشركذويأو
2

وهو
عنينوبإليهالمضافأنالمضافحذفعنيذكر

المضاف

فمثألاإلعرابيموقعهفيالمحذوف
قولهفيالنصبلقراءةتوجيههعند

تخاةتكوآنإأللىتعا
رة

عن
عتزافي

وأبوونافعكثيرابنقرأوقد
رفعاتجارةأعامروابنعمرو

نصبأتجارةأصمأوعاوالكسائيحمزةوقرأ
اا

4

قال
ااالثصبقراءةعن

احتملتجارةتكونآأنإالنصبأومن

قولهذلكومثلتجارةالتجارةتكونآأنإالأحدهماضربين

وانظر992والسبعة4111الحجة
ة

والكلئف861خالويهابنوحجة004الفراء1معاني

ومعجم217اإلتحاف372لم2والنثمر7888والتيسير1584
2542القراءات

لم4الحجة3
1

411271268284الحجةوينظرإلمالء259انظروا1

92الئساء4
سور

األخفشمعانيوانظر132والسبعة3251الحجة
والكلشف242النحاصواعراب1432

ومعجم1905واإلتحاف2942والنشرواإلمالء27160والتيسير1432
1205القراءات

فطحة
منببتمن

لعصالطويل
بنو

ونمامهشاس

بني
أشنعاذاكوأكلبيوماإذاكالنبالءناتعلمونهلأسل

174لكتابانظرا

172



كواكلبذايوماكانذا

تجارةذواتاألموالتكلونأنإالواآلخريومااليومكانإذاأي

اامقامهإليهالمضافويقومالمضاففتحذف
المضافياخذوبذلك1

للمضافكانالذيالموقعإليه
تكونالناسخالفعلخبروهوقبلمن

حذف
الصفا

2

من
قولهفأماالصفةحذففيالفارسيذكرهاالتيالمواضع

و
بكلتم

ثعي
عليهيقعلمالخلققبلأنهيرادوليسموجوداشيئأيكلمفمعناه3أ

ااشيءاسم
فقطشيئايكنلمأنهالمرادليسأنهعلىاستدلوقد4

اإلكستابظىآتىقكأقالكماوهذاقالهبما
يكنالئقرلتنص

ثصص
ائذكوزاأ

11
6

257الحئهـشظر3251الحئ1
و

2533
و

2993

كالشيءكانالماوالموصوفالصفةأناعلمالموصوفأوالصفةحدفعنيعيشابنيقول2

الواحد
يحدتالأنالقياصكانمجموعهامنيحصلانماواإليضاحالبيانكانحيثمن

4عنهماواحد
المفصلضرعاعتزموعماونراجعللغرصنقضأحدهماحذفألن

الخصاكصفيجنىابنويقول395
من

الحالودلتالصفةحذفتوقدالصفةحذف

منعريتنفاماعليها
عليهاالداللة

من
أواللفظ

من
يجوزالحذفهانفالحال

الخصا
1411اإلنصافوانظر2051ص

9176مريمسور

العت4
02اه

سور
67نسانلا

الحجة6
5402

272



1الموصوفذف

الحجةفيالفارسيذكر
من

حذفماالموصوفحذفأمثلة
من

قراءة

2ؤفولوآيكناكإخشنأتعالىقوله

ا
وأبوكثيرابنفقرأ

بضمخشنأعامروابنوعاصمونافععمرو

والتخفيفالحاء

ااوالتثقيلالحاءبفتحخشناوالكسائيحمزةوقرأ
3

قائألالفتحقراءةعلىالفارسيفعلق
ومن

صفةجعلهحسناقال

عندهالتقديروكان
الموصوففحذف4حسناقوألللناسوقولوا

وحسن
حسنفيذلك

ااألسماءامقامتقومالتيالصفاتضارعتألنها

فيذلكوكثرممامهالصفهوأقيمتالموصوفحذفوقدالخصائصفيجنيابنلقول1

الشعر
د

الدونفيهثرتاكانتانما
ر

الصفةأنوذلئهيخطريكالدالقياصكانحيثمن

والتخصيصللتخليصاماضريينعلىالكلالمفي
و

منوكالهماوالثناءللمدحما

الواإلطناباإلسهابمقامات
من

يلقلمكلذلئهكانذاواالختصاراإليجازمكالن

بهفالح
اللفظتخفيفوال

منه
هذا

مع
ذلكالىينضافما

من
البيانوحذراإللباص

2641الخصاكص

2

رسو
238لبقرا

األمعانيوانظرعةوالسب2621الحجة
فىضه

و1721
والكلش31النحاصعراب

ومعجم1104واإلتحاف2812والنثر94واإلمالء6548والتيسير052
االقراءات

في4

2تر2
منلبستاأليةفيخشناأنتفسيرفيالقرطي

ولكلنهاتصفات
من

المصاأبنية
ر

اوقرأفقال
خوالكلساكىحمز

واحدبمعنىهمااألخفشقالوالسينالحاءبفتحنأ

وعلى014القرطبيوالزشدوالزضدالئخلمثل
ه

العقدا
س

حذفنمةيكلونال

الموضعهذاني

2543لكلتابانظروا821تلا
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المضافينوبكما
عن

ذكركذلكاإلعرابيموقعهفيإليهالمضاف

وقعتوإنمكانهالصفةأيضاوتقومالموصوفيحذفقدأنهالفارسي

الإلينئنتعالىقولهمثلوذلك1جملةالصفة
2ئؤاضحجلغنايمتقاذوائخزفون

اافقال
الصفةوأقيمتالموصوففحذفالكلميحرفونفريقأي

3مقامه

الجملةشبهحذف

الجملةشبهفيهاتحذفمواضعتوجيهاتهفيالفارسيذكر
من

الظرف

الجملةشبهفيهذكرفماوالمجرورالجارأوإليهوالمضاف
من

الظرف

قولهإليهوالمضاف
تميخشزفتمفئلؤتمتعالىلقولهذكرهعند

ن
ستاغةإبئتبوادتم

4اكتقارتن

صفةجعلتهفإذامختلفةإعرابيةأوجهيلبثواألمكأنجملةإنفقال

منضربيناحتمللليوم
يلبثوالمكانالتقديريكونأنأحدهماالتاويل

حذففيذلكومثلعليهاالمعنىبداللةالكلمةفحذفتساعةإالقبله

النحوهذا
منه

قبلهأمسكوهنأييتغزوفيقآتسيكوكنأتجقهنتقعقفإداقوله

يذ1
ر

يجوزأنالمفصلضرحفييعيشابن
ح

فيمتمكنةمفردالصفةكالنتاذاالموصوفف

ولقيتأخوقامبرجلعررتنحوجملةالصفةكانتإذاأنهوذكر306ملبسةغيربابها

غالمأ
حسنوجهه

306الموصوفحذفيجزلم

2

سور
64لنساء014

253الحجة

0154يونسسورة

صور
562الطالق
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اقهمإنةقآووامإنةكذلك
قولهوكذلكاألشهراألربعةانقضاءقبلأي1

اابعدتهنيتربصنالحسنأبوقال2يآفسيهنختركصتن
3

ومن
الجملةشبهحذفأمثلة

من
االفارسيذكرهماوالمجرورالجار

نفشفيهتكلمالوالمعنى4لمحدقهأإبئضسآلتئىأقولهفاما

فيهفحذف

6الموصولمنالعائدحذف

من
العائدالفارسيذكرهاالتياألمثلة

من
آخذىإ3تعالىقولهفيالصلة

التاالتبئتنييثانالقأل
سؤجكضيماتنيهعالدئكم

وكسرهاالالمفتحفياختلفواأنهمالفارسيذكرفقد
من

تقاقوله

بكروأبوالباقونوقراالالممكسورةيقاررهوحمزةفقرأآتيتكم
عن

الالممفتوحةتقاعاصم
يقاعاصمعنحفصعنهبيرةوروى

سور
2622البقرة

3

سور
2003البقرة

4003لحجة31

11501هودسور

244وينظر4573لحجة91

ابنيقول6
يعي

الرواجعحذفواالمفصلفيش
من

حتىعندهمذلكوكثرالصلة
وليسقياصأ

2701الكلتابوانظر3251لالمفهشرحالحسنفياتهااثدوفىفهاط

318انالاه صورعمر

يكلونأنأحدهاثرائطلةئالبمجموعإالالراجعهذايحذفالانهيعيشابنبهركلما

رالمرفوعاضميرأالضميرا
مج

را
6

المستغنىالكلالمفيالفضلةالمفحولألن
عنه

دليلحذفهعلىنوأنالمنفصلحروتلكلئرةعألمنفالمتصألالراجعيئونوأن

3251المفصلشرح
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عنوالمعروفعاصمعنحفصعنمحفوظغيووذلكالالمكسر

ااالالمفتحوغيرهحفصروايةفيعاصم
1

محذوفضميرآتيتكمتقاقولهفيأنفذكر
من

لماتقديرهالصلة

حذفكماالراجعفحذفآتيتكموه
من

إئيالأقذاقوله
تغث

2زسئوالأالفأل

ااذلكونحو
3

وهو
يحذفضميركلليسأنهيذكر

من
إلىعائدايكونالصلة

4يؤئلغتةئضزفئنتعالىقولهلقراءاتتوجيههعندوذلكالموصول

ا
وأبوونافعكثيرابنفقرأ

ئصزفعامروابنعمرو
مضمومةعنه

يضيرفوالكسائيحمزةوقرأالراءمفتوحةالياء
الياءمفتوحةعنه

الراء111مكلسورة

الضميرأنهوهلةألوليظهروقدمحذوفضميربهيضيرففالفعل

زبيإلىالعائدالضميريضيرففاعلالفارسييقولالصلةإلىالعائد

من
ريىغصحيمثإبئآخافأإيىقكقوله

العائدالضميرحذفيكونأنوينبغي6

111خالوبهابنوحجة522الفراء1معانيوانظر312والسبعة326الحجة1

1384484واإلتحاف2142والثرواإلمالء76129والتيسير112النحاسالعراب

ومعجم
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5214قانى
عور

لمر01

6ا3الحجة
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247القراءات

6

سور
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والمعنىالعذابلى
عنهيصرفهمن

وكذلك
فيماأبئقراءةفيهو

الذيالضميربمنزلةوليسبالسهلالضميرهذاحذفوليس1زعموا

يحذف
من

إنماالضميرأنعلىصلةيكونوالجزاءقنألنالصلة

يحذف
من

تغثآاليىالآقذانحوالموصولإلىعادإذاالصلة
2زسئوالاأل

مجتاغقىؤشتائم
ه

يعودوالواصطفاهمبعثهأي3اصتطقىألإلين
الضمير

يرجعإنماللجزاءالتيقنإلىوالموصوالإلىهناالمحذوف
إلى

قكقولهفيالعذاب
ى

4غطييميؤيمغذالةريىغضتثإبئفثآظ
11

6الموصوفإلىالعائدحذف

الهاءوحذفالفارسييقول
من

الصفة
يحسن

يحسنكما
حذفها

من

االصلةا
س

أقراءوهيالمهيصرفهمنهيالقراءة1
ى

وجوعنالكثصفانظر
2524القراءات

ومعجم
247القراءات

2

صور
4أل52الفرتان

107295
سور

لممل

8

صور
االنعام
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3582682لحجة1

عنهشامابنيقوال6
مقدراأواماطكوراالضميرااليربطهاالأنهاالموصوفالجملة

عجرورأأومنصوبآأومرفوعاامايكلونالضميرهداأنوكر2702اللييبمغنيانظر

حهوالمقامهذافيبالدكرالفارصيخصهوالذي2702802اللبيبمغني
الهاءف

من

محلأونصبمحلفياماولكلنهامرفوعةتقعالوالهاءالصفةجملة
جر

244الحجةه
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الهاءلحذفالفارسيمثلقد
من

حذفهامثلالصفةجملة
من

قوله

رييصلإالفىيهمالىتعا
ينمشوكا

االفقولهفقال
يصل

إلىالعائدالضميرحذفتقديرفيهوزئى

ااصوفلموا
2

العطفواوحذف

تربطالتيالعطفواوتحذفقدأنهالفارسيذكر
بين

وذلكجملتين

وفوألتعالىقولهلقراءاتتوجيههعند
تجهذيالفلآقستموآأديينآقؤالهاكاصواالإلين

فيلناب
3نم

فيواوبغيرآقنواالذينيقولعامروابنونافعكئيرابنقرأفقد

الالمورفعأولها

وقرأ
جميع

بالواوالقراء
أويفولرفعفيبينهماختالفمع

4النصب

0225طهسورة

2091لحجة31

لماكدة
535 صورا

األخفقومحأللي303الفراء1معانيوانظر542والسبعة3922الحجة
ابنوحجة1062

ومحجم1735واالتحاف2452والنشر57والتيسير131231خالوله
23343القراءات
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االفارسيقال
وإثباتهاالواوإسقاطواما

من
الذينويقولقوله

الحذففاماكإثباتهاوالحسنالمساغفيحذفهاإنفيهفالقولآمنوا

ذكراالمعطوفةالجملةفيفألن
من

ااعليهاالمعطوف
1

أخرىمواضعأوردوقد
من

وحذفهاالواوإثباتفيهاالكريمالقرآن

كانلما2بفتمعئفتستابختستةةؤفولوبغزايغهتمئقاللةستيقولونقولهأنكما11يقول

منواحدةكلفي
بذلكاكتفىتقدممماذكرالجملتين

عن
ألنهاالواو

بحرفترتبطكماباألخرىإحداهماترتبطببعضبعضهاومالبسةبالذكر

3العطف
علىويدلك21

حسن
سبعةويقولونقولهالواودخول

4كلبهموثامنهم

الفعلحذف

يحذفقدالفعلأنعليأبوذكر
من

داألالفاعلويبقىالفعليةالجملة

لكييرزيهنويرميهكتعالىقولهفيالقراءالختالفاتتوجيههعندوذلكعليه

سثركأوهنمآلبآوتنللنمننرركنانجن

الكثييرالزايبرفعزتنوكذلكوحدهأعامرابنفقرأ
من

المشركين

أوالذفمالالمبرفعقتل
بياءشركايهمالدالبنصب

إلمالء197وا982لتحاساإعرابوانظر3132الحجة1

8122الكلهفصورة2

3232الحجة

3232لحجة41

األنعامسورة
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الكثيبرالزايبفتحزئنالباقونقرأ
من

بنصبقتلالمشركين

ارفعشركاؤهمخفضأوإلدهمالالم
1

أنذكرثم
سيبوبه

2

د
أخرىقراءةاأليةهذهفيذكر

وكذلكوهي

لكثيبرزين
من

أوالبقتلالمشركين
منهاالشركاءوحمل3شركاؤهمهم

لكثيرزينوكذلكقيللماكانهالظاهرهذاغيرمضمرفعلعلى
من

قيلالمشركين
4قولهذلكومثلقالشركاوهمزينهفقالزينهمن

الطوائحمماتطيحومختبطلخصومةضارغلئبذيزيذ

ومثلضارخيبكيهفقالباكيآلهأنعلىدليزيذليبكقاللماكانه

تائسحيخقولهالقراءةهذهعلىااليةهذه
ي
لماكانهرتجالءيالغلؤؤاآلصتاليقا

قال
يسبح

علىفدل
لهفقيليسبح

من
قاليسبخه

يسبحه
رجال
اا

6

عندذكرهمامثلوذلكعليهداألالمفعولويبقىالفعليحذفوقد

للسوقزاغةتعالىقولهلقراءاتتوجيهه
ا

7

051خالويهابنوحجة753الفراء1معانيوانظر072والسبعة3904الحجة1

ومعجم223واإلتحاف2362نروالن8والتيسير
2831القراءات

1092لكلتاباانظر2

ألقراءهي
انظرالملكعبدوأبووالحسنالسلميالرحمنعبدى

ة
712اإلتحاف

224والكلشاف753الفراء1ومعاني2362والنشر
معجمو

القرآفيةالقراءات
2731

الييت4
من

1882الكلتابانظرفسبتهعلىسفقغيرالطويل
و

األدبخزانة
1303

2635طوحللسانوا08لمفصلاوشرع

صور
4263النور
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642النحوىالتديرقضاياوانظر

س

سور
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أنهالفارسيذكرقد
نصباتزاعةأعاصمعنحفصروى

رفعاتزاعةأعاصمبكرعنوأبوالباقونوقرأ
اا

1

ذ
ر

نزاعةأعنيهانحومضمربفعلتزاعةعلقتإنأنهالفارسي

اايمتنعلمللشوى
2

الفاعلحذف

من
لقولهتوجيههعندالفاعلحذففيهاالفارسيذكرالتيالمواضع

وشتعالى
يج

قومبغضيجرمنكمالالمعنىأنفذكر3قؤيمشتتآنرتئكم

إياكملصدهمقومابغضكمأي
ومن

تعتدواأنإياكمصدهمأجل

المفعوالإلىالمصدرفاضيف
به

تعالىكقولهالفاعلوحذف
ين

ذغاء

4الختير

و
المفعولهإلىفيهالمصدرأضيفمماذلكونحوتعختكسشؤال

المعنىفيالفاعلوحذفبه
من

اااللفظ
6

253خالويهابنحجةوانظر156والسبعة6913الحجة1
و

50016النحاسعراب

ومعجم2165واإلتحاف2093والنثرواإلمالء515أل76والتيسير
القراءات

5891

6023لحجة21

مفعوآلتكلونأنيمكنوأنهاحاآلتكلونأنيمكنأنهانزاعةلالنصبقراءفيالعكلبرىذكر

حاألتقعأنيمكلنالفارصيذكرهالذيواإلعراب15اإلمالءهانظر10عنىالتتهديرعلىبه

الماكدرة3
52

سو

1494فصلتصورة4

8342صسور

النحوىالتقديرقضاياوانظر1323الحجةينظر3112الحجة6
يين

والمحدثينالقدماء

742
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بهالمفعولذف

المفعولفيهايحذفكثيرةمواضعالفارسيذكر
ومنبه

هذهأمثلة

المفعولحذفالمواضع
به

مفعولبذكرالستغنائهلواحدمتعديلفعل

به
منهاالمحذوفالجملةعلىمعطوفةجملةفيآخرلفعل

المحذوفالمفعولمثلوذلك
من

لمخوتعالىقولهقراءة
القأل

تشاءتا

1ؤيئبث

وأبوكثيرابنقراءةوهي
وعاصمعمر

مفتوحةالباءمشددةشبمايوالكسائيوحمزةونافععامرابنوقرأ

3الثاء

عنفقال
المعنىأناإاألولىالقراءة

يمحو
فاستغنىويثبئهيشاءماالله

األولبتعدية
من

الفعلين
3الثانيتعديةعن

رولاالمفعولحذف

وذكرمنهمااألولفحذفمفعولينإلىيتعدىمماالفعليكونوقد

الفارسيذكرهمامثلوذلكالثاني
من

األسودقول
بن

4يعفز

منجالالزمحفيالصئقركقلبسينانارقاخنااعازتموالهوفالكز

سور
3393عدلرا

الحجة2
232والكشف702خالويهابنحجةوانظر953والسبعة59102

ومعجم2361واإلتحات2892والنثر01اوالتيسير
1074القراءات

502الحجة

البيت8
من

الغيوالثاهدالطويل
ت

الهاهوحذتأعارتهيقلولمأعارتقاالأنه

األولالمفعولوهى
وهو

العاكدالضمير
عن

21495العربلسانانظرالصفةجملة

698العرييةاللغةشواهدنيالمفصلوالمعجمنهم
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األولالمفعولوهيمحذوفةالموصوفالمذكورإلىالعائدةالهاء

ألعازت
اا

1

الثانيالمفعولحذف

من
والتيتوجيهاتهفيالفارسيذكرهاالتيالمواضع

الفعلفيهاورد

وقدمفعولينإلىيتعدىالذي
0

تختئئمئئمقولهاالثانيالمفعولحذف

الخل
ين

تغد
5

وةتخ3آلجخلالئخاجمموقوله2
قؤئمؤآللخذ4طاليلىيرهوآ

ئوشى
ين

تعله
ين

ظيهتم
خألآل

فحذفإلهااتخذوهكلهذلكفيفالتقدير

1116الثافيالمفعوله

مامثلوذلكمفعولينإلىمتعدلفعلكليهماالمفعولينيحذفوقد

فولةؤتؤتمتعالىقولهإعرابعندذكره
مثرقيلىإذوا

7زغمتتمالإلين

محذوفالموصوالإلىفالراجعزغفئمالذينقولهفامافقال

زعمتموهمأيإياهمزعمتموهمالذينوالمعنىمحذوفالزعموخبر

الراجعفحذفشركاء
من

والبدالصلة
11تقديرهمن

8

2312وينظر244الحجة
و

264

2

صور
215ةلبقرا

0245 دوره
البمر

األعرافسورة4
7841

األعرافسورة
7841

296لحجة61

8125الكهفصورةك

الحجة8
5251

382



منذكرما
ذكرهماالمفعولينحذفأمثلة

قوله1قراءاتمن

اآلتخستتنلىتعا
2أتوايتانبفزليينا

اآلتخستنقولهقراءةفيالحسبانيقتضيهمااللذانوالمفعوالنفقال

ذكرمالداللةمحذوفان3توايمانيفزالإلين
ااعليهمابعدمن

4

تآلتعالىقولهفيالمذكورانالمفعوالنأنهمايقصدوالفارسي

هتمتخسحب
لغذاائننزةيتقا

المفعوليحذفوقد
منبه

الجارحرفئحذفثمالفعليةالجملة

الجرحرففيهعامآلكانالذياالسمفيالنصبالفعلفيعمل
ومن

فئخؤف6لياءةآوئخؤفةالسيطانةدكئجممااسمهعزقولهذلك
حذفقد

معه

المفعولفحذفباوليائهالمؤمنينيخوفتقديرهيقتضيهمفعول

8الثانيالمفعولإلىالفعلفوصل7والجار

300الحجةفيالقراءاتانظر1
خالويهابنحجةوانظر912022والسبعة101

1494واإلتحاف2642والنثرواإلمالء07147والتيسير763والكلشف611711

ومعجم
1174القراءات

2

صور
3881عمراناكل

كل
صور

3881عمرانا

وينظر3701الحجة
5251

سور
388صمرانصل

6

سور
3571عمرانالا

فيهحدفالوقيلآخرعراباوجمرالفارسيذكلرالدياإلعراباإلمالءفيالعكلبريذكر

يتبعهمنيخوفنىوالمح
فاما

اعلىتوكلمن
ه

االعالء144يخافهفال

2923لحجة81

482



أنمثلبالفعلالمختصةالحروفتحذفقدنهالفارسيذكرقد

حذفمامثلوذلكالمصدرية
من

كرواالنينتخستتنأوشتعالىقوله

ايجوزأنهفذكر1شتنوا
أنحذفعلىتقدرهأن

اا
والكانه2

يحسبن

تاويلفيحذفتهاكماأنفحذفتسبقواأنكفرواالذين
سيبويه

فيكا

الآقكيزلهقو
ا

تمئرفه
يى

4آغئه
11

أخرىعناصرتحذفوقد
من

حرفحذفمثلالفعليةالجملة

بهيتعدىالذيالجر
المفعولإلىالفعل

قولهفيمحذوفاقدرمامثلبه

فكيتكمتبغلتنإداللومئوآوشتعالى
آخدجمملئوءلىآنالقلئتىآدهلىإية

تا
فقد6أوتحئمأ

متعديأاآليةأولفيكانكمابالجارمتعديأفيهتؤمنواالفعلأنذكر
به
اا

س

طقةؤقتهتتعالىقولهيقصدوهو
تن

ياليآيئواايمتالهآقل
8ألزل

وهي
اآلية

سور
األنفال

895

هشاابنجمر2
مواضعفياالتحدفالللفعلوالجازمةالناصبةالحروفأقالمعنىفيآ

مغنىعليهاالقياصيجوزوالالحواملتلثهاستعمالفيهاوكثرالداللةفيهاقويت

2863اللببب

منسببوبهجمرما
الخلبلسالأنهالكلتابفياالبةهله

ارعه
قلوجلعزفولهعنه

فيلغنيبلغنيذاكيقولهوقولكتامرونيفقالهالجاهلونأيهاأصبذتامرونيالهأفغير

300الكلتابتامرونيفكلدلكلغو
فقاالآخرتاويألوجمر

د
أالبمنزلةكانششتن

الزاجراأيه
ي

3001الكلتابأقاضماربذلكويقصدالوغىأحضر

أدةجمروقد
ح

أقف
بهيتكللمونرنيكالالقليلالكلالمفيهو

399الكلتاب

سور
9346الزمر

455الحجة
2621الحجةوينطر

337عمراناكلسورة6

325الحجةيهه

8

سوو
327عمراناكل
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بهيتعدىالذيالجاروبحذفمنهاحذفولكنهتسبقهالتي
إلىالفعل

المفعول
وفيجراالخليلقولفييكونالخالفعلىأنموضعبه

سيبويهقول
نصبا
اللفظيالعاملراعىقدالخليليكونفبذلكاا

وهو

أماالجرحرف
المحلراعىفقدسيبويه

المصدريحذفوقد
من

حذفمامثلالفعليةالجملة
من

تعالىقوله

لة
2هستؤاءظىآككم

صفةسواءعلىتعالىقولهإعرابيكونأنيمكنأنهالفارسيفذكر

4سواءعلىإيذاناآذنتكمالتقديريكونوعندها3محذوفلمصدر

حذفكمامحذوفالمصدرأنالفارسيذكرفقد
من

جممحتتعالىقوله

طيكم
الح

النظىيائمكماكيحت
جمنلن

الصيامعليكمكتبالتقديرأنفذكرقثيغإ

االمصدرافحذفالذينعلىكتبكماكتابة
6

325لحجة21

3

سور
ألنبياء21ا

90

2604الحجة

2604لحجة1

صور
238البقرة

2604لحجة61
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الشرطفعلذف

الفارسيذكر
من

النونقراءة1الشرطفعلحذفأمثلة
من

تعالىقوله

لكمنغفر
من

صزلوجلعزقوله
م

2يآت

وأبووالكسائيوحمزةوعاصمكثيرابنبهاقرأالنونوقراءة
عمرو

3لكئمئغقزعامروابننافعوقرأ

اآليةهذهفيالحذفعنالفارسيفقال
من

فهولكمتغفزقرأ

تغمغالبقرةفيوالتي4لكمنغفرادخلوالفتمقيلوإذعلى

6قيلؤإداألعرافوفيفقناؤإ3لقولهأحسنهناكوالنون

نغفزادخلوالهمقيلكانهلكمتغمزاألعرإففيقرأفيمنوالمعنى

غقزناذخلئمإنأي
اا

7

2243اللييبمغنيثيراألداةبدونالئمرطجملةوحذفرطالثحذفعنهثامابنيقوله

ةنحوالطلببعدعطردهويقوالكما
ايحببكلمقاتبعوني

سوره
313عمراناكل

أي
األيةفىالشرطفعلحذفوقد2134اللبيبمغنيالمهيحببكلمتتبعونينفة

بعد

واسعةأرضيننحوبدونهوجاءفقالالطلببدونياتيأنيمكنأنهجمرثمالطلب

فاعبدونياىف
سور

134اللبيبمغني9265العنكلبوت

2

سور
7161افألعرا

والتيسير1084والكلشف661خالويهابنحجةوانظر592والسبعة44959الحجة

معجم256واإلتحاف2272والحشر78
2822القراءات

شححيثمنهاوكلواالقريةهذاسكلنوالهمقيلذادتعالىقولهيقصد4
م

وادخلواحطةوقولوا

األعرافسورةالمحسنيركاعشزيدخطيححكلملكلمنغفرسجداالياب
16

سور
285لبقرةا

6
األعرافسورة

7161

459الحجةس

782



مالقمذف

الفارسيذكر
ذكرهماالقسمفعلحذفمواضعمن

من
تعالىقوله

نبئتناييثالتاآلآخذوإ3
لتاثصخلقزسئوكتجابهمئئمؤجكملئنيهعالاصليعكمتتا

تغكم
يلفعوجمئن

1ركألأزلن

الئؤمئنقولهفيأنهفذكر
به

2محذوفبقسممتعلقولتؤمئنا

لتؤمئنواللهالمعنى
به

اا
3

قسمتقديرعلىالمعنىعلىالمحذوفأولقدالفارسيفنجد

أنذكراقدوالعكبريالنحاسابنونجدلتؤمئنواللهتقديرهمحذوف

حذفايقدراولمالمعنىفيقسمالميثاقأخذ
4الفارسيذكركما

الفعليةالجملةحذف

متعددةمواقعالفارسيوذكر1باكملهاالفعليةالجملةتحذفوقد

ومن
خذآرتغةتعالىقولهفيذكرهماذلك

ثن
2إليكالعيرتصئزكن

38عمرانآلصورةا

جدآكنيرأنهالموضعهذامثلفيالقسمجملةحذتعنهثامابنيقول2
وهو

الزآ
غيرمع

الباء
يمقدآولمفعللئنأوفعللقدأوألفعلنقيلوحيثالقسمحروفمن

ةنحومقدوةقسمجملةفتمقسمجملة
األع

شديدآاباعلبنه
سور

612النحل
األية

اصدقكمولقد
معهميخرجونالأخرجواولئن3251عمراناكلصورةوعده

صور
هللقاكلمأوقاكمزيدآالنونحوقاكمالزيذنحوفيواختلف9521الحشر

يجب
2034اللبببمغنيأوأللقسمجواباكونه

356الحجة

2905المحيطوالبحرواإلمالء12129النحاصعرابانظر

882



االفارسيقول
حذفأجمففنضزفنبقولهفاراد

من
الكلالم

الجملةفحذفاخزةقنهنتجتلكةظىاخكيةلتمفقطعهنأملهنالمعنى

اعليهاالكلالملداللة
4

التقطيعمعنىعلىالفارسياستدلهوقد
من

اخكتئمتعالىقوله
غقى

اخمةئنهنتجتلئي

الصادبضمإليكفضزفناآليةهذهتفسيرفيالزمخشريويقول

بمعنىوكسرها
اقدانهذكرثمإليكواضضضفنفامففن

ابنقرأ

الراءوتشديدوكسرهاالصادبضمفضزهنعنهمااللهرضيعباس
من

وبصرهبصرهصره
إذا

فصرهنوعنهويضرهويضرهضرهنحوجمعه

من
منهنجبلكلعلىاجعلأيضاألدمالجمعوهيالتصرية

جزءا

6أالجبالعلىأجزاءهنوفرقهجزئهنثميريد

ء

ور

خ

رأيأنوأرىالمحذوفالفعلتقديرفيأثرقدالتفسيرفاختالف

أقوىالزمخشريذكرهالذيعباسابن
منعن

وهمالفارسيعنهمنقل

الجملةتحدفوانماالخصاكصفيجنىابنيقول1
من

بكلونالمفردلمشابهتهاوالفاعلالفعل

منكئيرفيالفاعل
منالجزءبمنزلةاألمر

الخصاكصوبضربانضرلتنحوالفعل

الفارصيصيذكلرهاالتيالمحدوفةالفعليةالجملةعلىينطبقماوهدا24

3

سور
2062البقرة

2062البقرسورة

2293لحجة1

صور
2062البقرة

والب293نافالكل6
حر

2003المحيط
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أيضايتناسبعباسابنتفسيرأنكمااألخفشالحسنوأبوعبيدةبو

مع
وهوفيهوردتالذيالسياق

ذكرهمامثلوذلكالجمعبعدالتجزيء

الفارسي
من

الجبالعلىالتجزيءبعدهاياتيالتقطيعأن

حذفمامثلوذلكفعليةجملةلحذفأخرىأمثلةالفارسيذكركما

من
فضربالمعنى1اقبخزقاققىأئغضاكاصحربآدئوستىإبئفآؤخيتاتعالىقوله

ثنأدىآوييمائريضأينكمتنكأنوكقولهفانفلق
زآشيما

فحلقأي2جميائنذيه

ثيهتاءادهبوجلعزقولهوكذلكففدية
ى

تذا
هم

إتجيهتم
3عئنهتتولةئئ

11
فقد4

أيضامنهاحذف
ااعليهاالكالملداللةالكلتابفالقىفذهب11

نخلص
من

خدمهاستوكماعامةلغويةكظاهرةالحذفأنإلىذلك

أيلهيتعرضأنيمكنالفارسي
منبدايةالتركيبداخللغويعنصر

سوإءكاملةالجملةوحذفالكللمةوحذفالحرفحذفثمالحركة

أيااللغويالعنصروحذففحليةأواسميةجملةكانت
لهنوعهكان

التركيبلهوضعالذيالمعنىعلىوبالتاليالتركيبعلىاألولهالتاثير

كثيراوأيدهتوجيهاتهفيفيهتوسعقدالفارسيكانصمانالحذفأنإال

نصقدالفارسيأنإال
إليهاللجوءقبلالبدأنهكثيرا

من
فيتتوافرشروط

الشروطهذهوأهمالتركيب
المرادالمعنىفهمهو

من
التركليب

غيابمع

ا

صور
36الشعراء26

2691البقرةسورة3

سور
7282النمل

2293393لحجة1

2393لحجة1
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لفظيةقرينةلوجودنتيجةالفهمهذاكانسواءالمحذوفلعنصر
من

نتيجةأوآخرتركيبفياوعليهتدلالتركيبنفسفيالسياقداخل

العنصرعلىتدلانيمكنالحالسياقمثللفظيةغيرقرينةلوجود

المقصودالمعنىعلىتدلوبالتاليالمحذوف
من

التركيب

192





الرابعلفصل

واختياواتهعلىأبياواء

والصرفيةلألالنك

392





األوللمبعث

لألالنكآواؤه

92





الثحويةالمذاهبمنوموقفهاالنحويةالفارسىعلىأبىراء

كثيراتوجيهاتهفيالفارسيعرض
من

فيهاعارضاالنحويةسائلالم

النحويةالمذاهبآراءبعض
أحيانأرأيهيذكروهو

بين
معلألاآلراءهذه

مختاراأواليهذهبما
تعليلغيرمن

بينيشيعوكما
النحاة

من
عندنجدهفإنناللبغداديينالفارسيانتماء

لهملرأممبعرضه
من

نفسهيعدالالنحويةاألراء
إليهممنتميأ

ومن

عليهوزذالبغداديةالمدرسةلرأيالفارسيفيهاعرضالتيالمسائل

ادلتهأوردوقدإليهذهبمامعلال
من

رأيعلىردافقالالقياس

اللبغداديين
البغداديونإليهذهبمااوأما

أسماءإعمالاستجازتهممن

بنياإذاوالمصادرالفاعلين
مع

فمماالفتحعلىاال
يبين

ينبغييكنلمأنه

بالبناءذلكأنقبليعملكانكمائغملوهأن
مع

فارققدالفتحعلىال

فارقاقدوالوصفابالتصغيروالمصادرالفاعلاسمأنكماالفعلشبه

موصوفينوالمصغرينوالمصدرالفاعلاسميعملالفكماذلك

منهماواحدكلئييإذاوالمصدرالفاعلاسمكذلك
مع

علىاال

االفتحا
1

منواضحهووكما1691الحجة
مننفسهيحدالأنهالفارسيعبارة

فيجمروقدالبغداديين

كثر
منموضعمن

615854الحجةانظرشواهدعنهمناقألغداديينالبالحجة

و29162772
4814
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منموقفهما
مناختارهفمماالبصريينآراء

خالففيهاالتيآرائهم

أماالثانيالفعلإعمالالتنازعفيالعاملينأولىأنإلىالبصريونيذهب

1أولىاألولإعمالأنإلىفذهبواالكلوفيون

الرأيهذافيالبصريينالفارسيتابعوقد
معلآلالثانياراختيوهو

آصسواآلكتجئواالإلينيقاالتعالىقولهقراءاتتوجيهفيفقاالإليهماذهب

ديتكمأتخئوآالإلين
فزوأ

و
ئنلجئا

تايمماائإلينأوئوا
ين

2لياءزأوؤاكفاقثيكم

وحمزةوعاصمعامروابنونافعكثيرابنفقرأ
والكقاز

أبووقرأنصبا
وعمر

خفضأوالكفايىوالكلسائي

حسينوروى
عنالجعفي

أبي
عمرو

اابالنصبوالكفاز
3

علىعطفأنهأولياءوالكفازفقالنصبمنحجةأنفذكر

أولياءالكفازتتخذواالقالمكانهفيالناصبالعامل
اا

4

وحجة
من

أقربعلىالكلالمحملأنهوالكفايىفقالبالجرقرأ

فحملالعاملينأقربعلىالحملالتنزيللغةأنتقدموقدالعاملين

الجرعاملعلى
المجرورإلىأقربكانحيثمن

من
النصبعامل

الثالثالكفارفرقألنالجرعلىالحملوخشن
ة

والمنافقالمشرك

13878اإلنصاف1

المائدةسورة2
575

وانظر642والسبعة3432532الحجة
ة

57التيسير
و

مامالء
891الرحمنبهعن

ومعجم11835935واإلتحاف2552والنثر
263القراءات

31632لحجة1
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يكونأنلذلكفساغ4الهزمنهمكانقديسلملمالذيالكتابي

االهوموضحاللموصولوتفسيرامجروراالكفايى
1

لذين11والمجرورجمنالجرحرفهوالجربعاملالفارسيويقصد

وهياليهتاتأوئوا
الكفارلدالنصفيأقرب

النصبعاملمن

وهو
تئجذواأ

وهو
معيتفقبذلك

البصريونإليهذهبما
من

علىالحمل

األقربالعامل

منكالوجهقداآليةقراءاتفيسيالفارونجد
أنهإالالقراءتين

استدلوقدالجرقراءةوهيإلحداهماباختيارهصرح
من

الكلريمالقرآن

ويدلفقالاألقربالعاملعلىالحملعلىالتاكيدفيهاأخرىبآية

الذينممزوايؤدثاقولهوالكفاياقولهتقدمعلى
ين

ئنزكهآناتئشرركنوشايمتابأقل

ظيكم
قولهفيالجرعلىعلمنافيمااالتفافأنفكما2ربهكمأخييرثنتن

يتقدمأنينبغيكذلكالرافعالعاملعلىيحملولمالمشركينوال

كاأولياء111والكفايىقولهفيالجر

ومن
معتتفقالتيأيضاالمسائل

هيالبصريونهإليذهبما
مسالة

وتاءالمضارعةتاءعلىيحتويالذيالمضارعبهماالمبدوءالتاءين

وأيهماأصلية
يرىالمحذوفةهي

تاءمنهماالمحذوفانالكوفيون

عطيةابنونقل1743والكلشاف092النحاصاعرابوانظر3432532الحجةا

2902الوجيزالمحررانظرالجرقراءةتلىلحدفيالفارصيرأكال

2

رسو
25ةلبفرا

3632لحجة31

992



األصليةدونلمضارعة
اا

منهماالمحذوفأنإلىالبصريونويذهب1

ااالمضارعةتاءدوناألصليةالتاء
2

المسألةهذهفيرأيهالفارسيذكرفقد
قراءاتلتوجيهتعرضهعند

3غتيغةتطاقزوتعالىقوله

وأبوونافعكثيرابنقرأفقد
علئهمتطاقزونآعامروابنعمرو

بألفالظاءمشددة

ألبيأخرىروايةوفيوالكسائيحمزةعاصموقرأ
عمرو

4خفيفةونهزتطا

فقالإليهذهبماومعلألالبصريينرأجمامختاراالفارسيفقال
ومن

ومنكثيرابنأدغمهاالتيفالتاءبالحذفخففتطاقزونقال
قرأ

أنهاعلىوالدليلوصاحباهعاصمحذفهاكقراءته
أنهاالمحذوفةهى

بالحذفأولىالثانيةسيبويهقالبالحذفاعتلتباإلدغااعتلتكما

ألنها
ادأزآسلمنحوفيوتدغمتسكنالتيهي

و
ومما6ريتت1

2846إلنصافا1

2846إلنصاف21

ا
سور

0258لبمر

ومعجم2812والثر65التيسيروانظرة261361والسبعة2031131الحجةانظر

1522القراءات

صور
227البقرة

يورسو
0142نى



المعنىعلىيدلشيءيبقلمحذفتفإذالمعنىاألولىأنذلكقوي

والثانية
من

منبقيمادلخإلفتإذاكلمةجملة
ااعليهاالكلمة

1

ذفقد
ر

المضارعةتاءوهيالمحذوفةهيالثانيةأنرأيهأنالفارسي

متفقا
البصريونإليهذهبمامع

المخففةءاقعملفيرأيهأيضاالبصريينالفارسيفيهوافقومما
من

المخففةوانأنإلىالكوفيونذهبفقدالثقيلة
من

التعملالثقيلة

3تعملأنهاإلىالبصريونوذهباالسمفيالنصب

01فقالمخففةكانتإذاتعملأنهافيالبصريينالفارسيوافقوقد

ووجه
معبهاالنصب

التخفيف
من

نصبهافيمشبهةءانأأنالقياس

محذوفايعملوالفعلبالفعل
نحوفيوذلكمحذوفغيريعملكما

منطلقأزيذيكلم
و

قآلءلمث
يزيفي

اللكوى3
آ

يى
4

إليهذهبماالفارسيعللفقد
من

المخففةإنإعمال
من

أنهاالثقيلة

كذلكمحذوفايعملوالفعلبالفعلشبههاعلىقياساتعملاألساسفي

مخففةانتعمل

253الحجةا
انظرالمحدوفةهيالثانيةأنفيعالفارسييحخقالنحاصابنورأكال

ة

القرآناعراب
349

1591إلنصات21

901هوداسورة

2171الحجةوانظر683داالحجة4
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من
مايعلللمولكنهالبصريينفيهاالفارسيوافقالتيالمسائل

إلىالكوفيونذهبافقدحرفأماسمهيوهلزثمسألةإليهذهب

حرفأنهإلىالبصريونوذهباسمزدثأن
جر

اا
أ

تعليلأوتعليقدونمنسيبويهشيخهلسانعلىرأيهيذكروالفارسي

السكريقال11الفارسيفقالهشيخهيؤيدأنهالموضعهذافيواليذكر

حرفوزثوزتتقاوزتقاوزئتقازئقا
سيبويهعندجر

ا
2

قولوأمافقالرأيهوذكرآخرموضعفيعادثم
من

زتضاقال

لموإنتحذفقدالمضاعفةوالحروفمضاعفحرففألنهبالتخفيف

االمضاعفغيريحذف

ومن
ابنذكرفقدفعليغتمأنرأيهالبصريينتواققالتيآرائه

مبتدآناسمانوبئشيغتمأنإلىالكوفيونذهبأنهاألنباري

ذهبوإليهيتصرفانالماضيانفعالنأنهماإلىالبصريونوذهب

علي
الكلسائيحمزةبن

من
ااالكوفيين

4

تعالىقولهفيوالمعنىافقالالحجةفيذلكالفارسيذكروقد

الفاعلضميرفىأن1قيقيجئاالضلقابئمئوآإن
و

فىما
مو

الذقبلالمضمرالفاعلتفسيروهينصب
ر

2إبداوهاشيئانعمفالتقدير

2238النصاف11

الحجة3
563

الحجة
514

2982الكافيةعلىالرضيوشرح323الصباقحاشيةوانظر179االنصاف4
و

شرح

2721عقيلابن

203



انهالفارسيكالممنواضح
اسماوليسفحألنعتميعد

ذلكوذكرالفاعلاسمإعمالشروطفيالبصريينالفارسيوافقكما

جرىإذاالفعلعمليعملالفاعلاسمأنفيقول3متفرقةمواضعفي

واللمبتدأخبراأوحاللذيحاألأولموصوفصفة
يحسن

إعماله

11المواهذفىاالالفعل
اشترطهاالتيالشروطوهذه4

معتتوافقالالفاعلاسمإلعمالالفارسي
الذينواألخفشالكوفيين

الفاعلاسمإعماليجيزون
أوحاألأووصفايكونأناشتراطغيرمن

مسندا
5

إلعماالموجودةتكلونالأنينبغيأخرىشروطاالفارسيذكركما

أيضاالفاعلاسم
يجيزالذيللكسائيخالفاالفصئعلىداأليكونفال

وهوإعماله
عملعلىتعليقهفيالفارسيفنجد6المضئعلىيدله

طتاليالفاعلاسم
من

7دزاغتيمايالؤصجيدتاشطيرحبفمتعالىقوله

صور
2172البقرة

الكالفيةعلىالرضيوشرح323الصبانوحاشية2701اإلففالهوانظر2993الحجة3

و2982
2721عقيلابنشرح

1711الكلتابظروان24043094544الحجةانظر

3لحجة81

248444األشمونيعلىالصبانحاشيةانظر

2344الصبالةوحاشية2002102الكالفيةعلىالرضيثرحانظر6

اكه
سور

81أل8لكله
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مضىإذاألنهالفاعلاسميعمللمالحالحكايةلوالأنهذكرقد

بذلكرجفخمعهوداوصاراختض
الالفعلأنترىأالالفعلشبهمن

عمليعمللمخقرأوؤجمقاإذاالفاعلاسمأنفكمامعهودايكون

الفعلشبهلزوالالفعل
التحقيرفيهيحدثالذيباختصاصهعنه

1ماضياكانإذاكذلكوالوصف

ومن
الظرففيرأيهبعفالبصريينالفارسيفيهاوافقالتياآلراء

ماضيةجملةإلىتضافأنإمافالظرففعليةجملةإلىالمضاف

2قولهنحوالصدر

والفئيلثتصبخألفافقلثالصئبىعلىالمشيلتعانبتحينعلى
عارض

ااوءاعرابهابناوهاالتفاقبافيجوز
3

ابنفيقولمضارعصدرهافعليةجملةإلىأضيفإذاوالظرف

الظرففياإلعرابإالمثلهفييجوزالالبصريينبعضفعند11الحاجب

البناءعلةلضعفالمضاف

االضعيفةبالعلةاعتبارأبناؤهيجوزالبصريينوبعضالكوفيينوعند
4

04ا2الحجةوانظرار5داالحجة1

الببت
من

اوز83العربولسان2033الكلتاب23ديوانهالذببانيللنابغةالطولل

وروايته4392العرييةاللغةلثواهدالمفصلوالمحجم

وازخثوالشيتصخألمافقلت

الر
45281الضرارتشافانظر02701

و
2453المساعد وصيسرح

2701الرضيشرح4
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المسالةهذهفيرأيهالفارسيذكرقد
تعالىقولهقراءاتتوجيهعند

قلىالضاينقغيؤئمقذا
1صيتفتم

يئقغأيوتمهذاوحدهنافعفقرأ
الميمبنصب

2الميمبرفعيوئمهذاالباقونوقرأ

الفعلالىابالفتحالقراءةتوجيهفيالفارسيفقال

إليهالمضافألن
معرب

البناءيكتسىوءانما
من

كانإذاإليهالمضاف

مبهماوالمضافمبنياإليهالمضاف
منالضربهذافيذلكيكونكما

كانماإلىأضيفاإذااألسماء
مبنيا

نحو
ينويؤييإليخريين

غذاهب

4قييذأ

االستفهامفيهصاركماالمبنيإلىضافةلالبناءالمضاففيوصار

منغالئمنحؤبهالمستفهمإلىضافةل
فيالجزاءفيهصاروكلماأنته

نحوفيكالماضيهذافيالمضارعوليسأضرلثتضرثمنغالئمنحو

قوله

حينعلى
الصئباعلىالمشيلتعاتبتأ

سور
5911لمةالما

والسبعة282الحجة2
0

52
124424والكلشف2652والثشرالتيسيروانظر

ومعجم
276القراءات

1166هؤصور

صور
0711المعارج

253فيالببتشق
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والمضارعمبنيالماضيأن
معرب

ششييكنلممعرباكانفإذا

منيحدث
1البناءمضافالفيأجله

رأيهفالفارسي
هو

يكتسبفعليةجملةإلىأضيفالذيالظرفأن
من

ماضيفعلهافعليةجملةإلىأضيففإذاالبناءأواإلعرابإليهالمضاف

معربآكانمضارعفعلهاجملةإلىأضيفوإذامبنياالظرفكان
وهو

الحاجاابنذكركماالبصريينبعضرأي

والكوفيالبصريىفيهاوافقآراء

ومن
فيهاووافقوسطاموقفاالفارسيفيهااتخذالتيالمسائل

الضميرعلىالعطفالكلوفيونإليهذهبمايرفضلمولكلنهالبصريين

الضميرعلىالعطفجوازإلىالكوفيونذهبفقدالمخفوض

المخفوض
مع

2اليجوزأنهإلىنالبصريووذهباإلعادةترك

ذلكالفارسيذكروقد
ائإلىالتةفوآؤتعالىقولهلقراءاتتوجيههعند

تث
تاةلن

3هألرخامؤايل

وحدهحمزةقرأفقد
بالخفضواألزخام

4نصباتمأواألرخاقونالباوقرأ

82دا3382لحجة11

2364إلنصاف21

1لنساء4 سور
ا

ومعجم105205واإلتحات2742النشروانظر622بحةوال3121الحجة4

القرآنيةالقراءات
084ا
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علىمعلقاالفارسيقال
من

المخفوضالضميرعلىفالعطأجاز

افقاالحمزةقراءةفيوردتكما
وأما

جرمن
عطفهفإنهاألزخايم

فيوقليلالقياسفيضعيفاوهذابالباءالمجرورالضميرعلى

األخذفترككذلككالنومااالستعمال
به

أحسن
11

ا

يرفضفلموسطاموقفاالفارسياتخذفقد
و

يمنعلم
يردولمتمامأ

قراءةالنحاةبعضخطاقدوقدوقليلةضعيفةاعتبرهاولكنهالقراءة

الضرورةفيتجوزأنهاذكرالمبردوأبوالعباسالزجاجمنهمالخفض

فقط
ورد

2المفصلشرحفييعيشابنعليهم

وأيضا
من

وسطاموقفافيهاالفارسياتخذالتيالمسائل
بين

المدرستين

بينالفصلجوازمسالةاآلخررافضاأحدهمابرأيياخذولم
المضاف

الظرفبغيرإليهوالمضاف

بينالفصليجوزنهإلىالكلوفيونذهبفقد
إليهوالمضافالمضاف

أنهإلىالبصريونوذهبالشعرلضرورةالخفضوحرفالظرفبغير

دفاعهمفيالكوفيونذكروقد3الجروحرفالظرفبغيرذلكاليجوز

عن
4كثيرااستعملتهقدالعربألنذلكقلناإنماقولهمرأيهم

321لحجة1

و223واعرابهالقرآقمعانيانظرى
و393للمبردالكامل

387يعيشابنشرح

272إلنصافا

2724النصافا

703



عامرابنقراءةعلىعلقعندماالمسالةهذهفيرايهالفارسيذكرقد

لكييرئنزيهيرقيهكتعالىقولهفي
آوحآلقتلرركنالمس

1صمرقيوتميتم

معلقافقالمعتدألموقفااتخذولكنهمطلقاالفصليؤيدلموالفارسي

لكثييرزئنوكذلكعامرابنقولوأماعامرابنقراءةعلى
من

شزكائهئمأوالذفمقتلالمشركين
أوالدهمشركائهمقتلأنذكرفقد

ففصل
بين

بالمفعولهإليهوالمضافالمضاف
به

والمفعول
به

مفعول

كانغيرهاإلىعنهاعدلولواالستعمالفيقليلقبيحوهذاالمصدر

بينيفصللمأنهترىأالأولى
فيبالظرفإليهوالمضافالمضاف

السعةوحالهالكلالم
حتىالظروففياتساعهممع

يقعالمواقعأوقعوها

2يخيقاقؤقاجمبارلنأإنةأنحوغيرهافيها
11

3

انهذكروقدالفارسيأنإال
الفصلهذايعد

من
اليمنعهأنهإالالقبيح

أنالقراءةهذهعلىتعليقهفيوذكر
وقلةضعفهعلىذلكاوجها

4الطرماحقالقرأهماحدعلىالفصلالشعرفيجاءقدأنهاالستعمال

الكنائيالقسيقرعمنبواديهئزغلمالمراتعبحوزئئطقن

أنشدالحسنأباأنوزعموا

1

صور
األنعا
673آ

2

سور
الماممدة

522

ااا301الحئ

الببت
من

العربولسالة684دبوانهفيللطرماحوهوالطوبل
4814والخزانةحون5143

8441العرييةاللغةشواهدفيالمفصلوالمعجم21924واإلنصاف

بتزخةفزتجختهاوصدرالكالملمجزوءمنييتعجز

2671والخصالمى671الكلتابانظر
و

2152الخزانة
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ء

أبيالقلوصآز
اذهمز

بينفيهمافصلقدأنهترىاالعامرابنقراءةمثلالبيتانوهذان

بينعامرابنفصلكماإليهماوالمضافالمصدر
أنحكمهوماالمصدر

ااإليهمضافايكون

أنهالرغمعلىفالفارسي
يرى

والمجروروالجارالظرفبغيرالفصلأن

يجوزالالفصلأنيرونوالبصريونالقراءةئخطئالأنهإالقليلقبيح

األنباريابنذكروكماانهملدرجةإطالقا
هذهوهيإلىيذهبونا

ااالقارئووهمالقراءة
2

ممثرالبصريينآراءإلىبانتمائهعرفوقدوالفارسي
من

مذهبأي

فيللبصريينمخالفأالكوفيينوافققدأنهيذكراألنباريابننجدآخر

ينصرفماصرفتركمسالة

تركيجوزأنهإلىالكوفيونذهبقدأنهاألنباريابنذكرفقد

وأبواألخفشالحسنابوذهبوءاليهالشعرضرورةفيينصرفماصرف

القاسموأبوالفارسيعلي
بن

منبرهان
إلىالبصريونوذهبالبصريين

اايجوزالأنه

3221لحئانظرواا31ا321لحجةا

2634إلنصات21

2394االنصاف
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رأيهفليسالمسالةهذهفيالفارسيذكرهماما
مع

تماماالكلوفيين

والاألنباريابنذكركما
مع

يجيزولكنهالبصريين
بلاألمرين

اممثرالبصريينلرأيويميل
من

ذكرهعندذكرهماوذلكالكوفيين

تعالىقولهلقراءات
ح

مك
ين

1شتإيتتإةلق

وأبوكئيرابنقرأهافقد
منعمرو

شتآ
منونةغيرإيمجراةغير

الباقونوقرأ
2منونةيفجراةشبمن

األخفشالحسنأبيلسانعلىالمسالةهذهفيرأيهالفارسيفذكر

ماومنهافقالوتركهالصرففيهايجوزالتياألسماءبعضفذكر

إنشتافيالحسنأبوقالوسباكثمود3جميعااألمرانفيهيستوي

تصرفلمشئتاوإنالحياسمأوأبيهماسمفجعلتههصرفتشئت

ااإلئأعجمثوالصرفقالالقبيلةاسموجعلته
4

أنهيعنيوذلكعليهمعلقغيراألخفشرأيالفارسيذكروقد
يرى

رأيه

ومن
الفارسيفيهااقتربالتيالمسائل

من
دخولجوازكثيراالكوفيين

النسوةجماعةوفعلاالثنينفعلعلىالخفيفةالتوكيدنون

1

سور
7222النمل

الحجةانظر2
الفراء28912محانيوانظر084والسبعة5283

النحاصواعراب092

وععجم2551فوالكلث2733والنشر821والتيسير126
3464القراءات

وتركهالتنوينايونركهالصرفيقصد3

الحجة4
5283

013



أنهاألنباريابنذكرقد
نونإدخاليجوزأنهإلىالكوفيونذهبا

وافعلتانافعالننحوالنسوةوجماعةاالثنينفعلعلىالخفيفةالتوكيد

حبيببنيونسذهبوإليهالخفيفةبالنون
البصريونوذهبالبصري

األالموضعينهذينفيإدخالهايجوزالأنهإلى

والعامرالنقراءةمذهبناصحةعلىيدلوالذي11الكوفيونفقال

والمرادالخفيفةالتوكيدبنونتمبعان
موسىبه

ماعلىفدالوهارون

اقلناه
2

أما
رد

وأمااألنباريابنذكرهالذيالقراءةهذهتوجيهعلىالبصريين

بهاتفردقراءةفهيالخفيفةبالنونتتتغانوالعامرابنقراءة

االألننحىالرعالمةلالعرابفيهاوالنونخالفهاعلىالقراءوباقي

والتقديرالحالهواووالفيوالواوالنهيعلىالالنفيعلىمحمول

اامتبعينغيزفاستقيما
3

المسألةهذهفيرأيهالفارسيذكلروقد
قولهلقراءاتتوجيههعند

افنمحتبيلوشىلتبغآدلىتعا
لن

4آليعتئون

قرأفقد
جميع

والنونالتاءوتشديدالباءبكسرتئيغالبوالالقراء

2056نصافل81

2156اإلنصاف3

2766إلنصافا

4

سور
0198بونس
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مشددةمخففةالتاءساكنةتتتغالقأوالروايتانعامرابنعنروي

األوالنونالتاءخفيفةهتتتغافيوالثانيةالنون

ماجوازوذكرالوجهينكالأجازفقدالقراءةلهذهالفارسيتوجيهأما

كآلإليهذهب
من

11فيقولوالكوفيينالبصريين
فاما

من
والقرأ

كماللتضعيفالثقيلةخففايكونأنيمكنفإنهالنونبتخفيفتتبعاني

ونحوهماوإنرثحذفوا
من

األولحذفأنهإالالمضاعف
من

األولأبدلواكماالمئلين
من

فيذلكولزمودينارقيراطنحوفيالمثلين

ماغيرعلىساكلنينالتقاءللزمالثانيةلحقلوالحذفألنالموضعهذا

الحدهذاعلىالساكنيناجتماعأنترىأالالشائعالعاماألمرفييستعمل

ماخوذغير
عندبه

األمروالمعثىالخبرلفظعلىكانشئتوإنالعامة

2يأضميهنألتركصتنكقوله

و
آزرالئف

والدة
يو

وإنذلكينبغيالأي3ليقا

اامتبعينغيزاستقيماحاألمنجعلتهشئت
4

الكوفيونإليهذهبماالفارسيأجازفقد
من

التحققداآليةفيأنها

البصريونإليهذهبوماالتوكيدنونبها
من

النفيعلىالتركيبتاويل

والتحقتنهيأنهعلىوليسالحاليةعلىبتقديره
التوكيدنونبه

ومعجم1225فهوالكلث2682النشروافظر23والسبحة4292الحجةانطر2
2663القردات

2822البقرسورة

سور
2332البقر

413الحجةوانظر4492الحجة
2156إلنصافوا4أل
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رأيهالفارسيفيهاقتربما
من

النصاحتملإذاأنهأيضاالكوفيين

األنباريابنذكرفقدظاهرواآلخرعضمرأحدهماعاملينعلىالحمل

المشغولاالسمفيالعاملمسالةفياإلنصاففي
عنه

الكوفيينأن

الظاهرالفعلهوفيهالعاملأنيرون
هوالعاملأنالبصريونويرى

1المقدرالفعل

وردتوقد
تحتملالفارسيتوجيهاتفيالحجةفيمشابهةمسالة

أنالفارسيفذكرالظاهرالفعلأوالمضمرالفعلالعامليكونأنفيه

أولىعليهالحمليعدالمضمرغيرالعامل
من

عندوذلكالمضمرالعامل

اختتمتعالىقولهلقراءاتتوجيهه
2يخشتاؤأآتضاريقؤظىستمجهتمؤظىقلوعتمتاظى

يخشاوةأوتعالىتباركقولهقراءةفياختلفواأنهمالفارسيذكرفقد

عاصمعنروىالضبيالمفضلأنإالرفعاكلهمقروواالبقرةسورةفي

بالنصبغشاوةأهئمأنجضايىوعتىأ

رجحفقد
علىمؤخرمبتدأانهعلىيخشاؤةأفيالرفعقراءةالفارسي

يكونمضمرفعلعلىالحمليقتضيالنصبألنالنصبقراءة

هوالذيالظاهرالفعلهذاعلىمعطوفا
اختغ

الفعلهذاوتقدير4

ليسأيضاذلكإنقائآلاإلضمارعلىمعلقافذكرجغلالمضمر

128اإلنصافانظرهـ

2

صور
27البفر

واعراب76خالويهابنوحجة31الفراء1معانيوانظر93والسبحة1192الحجة

ومعجم1773واإلنحاف212واإلمالء20النحاص
1761القراءات

1113الحجة
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ااالسهل
تكالدالذلئاإنقائآلالنصبقراءةعلىذلكبعدعلقثم1

فالاألشياءهذهفيهتعترضالنصبكانفإذاواختيارسعةحالفيتجده

والقراءةأحسنالرفعأنفينظر
به

الفارسييرىالتيواألشياء2أولى

فعلعلىيحملسوفالمعمولأنالنصبقراءةترجيحتعترضأنها

ومن
فيهاالفارسييتفقالتياآلراء

مع
هلخاشافيرأيهالكوفيين

الكوفيونذهب11اإلنصاففياألنباريابنيقولاسمأوفعلهي

فعلأنهإلىبعضهموذهبماصىفعلاالستثناءفيخاشىأنإلى

حرفأنهإلىالبصريونوذهباألدواتاستعمالاستعمل
جر

وذهب

حرفاويكونفعآليكلونأنهإلىالمبردالعباسأبو
اا

آخرينجماعةعقيلابنوذكر
من

إليهذهبماإلىيذهبونالنحاة

4مالكوابنوالمازنيوالجرمياألخفشمنهمالمبرد

قولهقراءاتتوجيهفيوردفقدالمسالةهذهفيالفارسيرأيأما

خاؤطنلىتعا
ولقيما

تمثتزاقذاقا

1113الحجة

123الحجة2

1872اإلنصاف

2832عقيلابنشرحانظر4

سور
2113بوصف
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د
أبوفقرأقراكهافياخللفواأنهمالفارسيفكر

وحدهعمرو

دثهأخاشالبالكونوقرألثهإ6خاشتا

مننافععنويرو
أبياءةقرمثلآخريقطر

وعمر
1

للهحاشىقولهميخلوالعليأبوقالتوجيههفيالفارسيفقال

منفاعليكونأواالستثناءفيالجارالحرفيكلوننمن
قولهم

الالجارالحرفألنالجارالحرفيكونأنيجوزفالئجاشيحاشى

فإتضعيفهفيهايكنلمإذاتحذفالالحروفوألنمثلهعلىيدخل

دبتالجار
وهوفاغلعلىالذىأنه

ماخوذ
من

ئعتىالذيشاالح

به
2الهذليقالالناحية

الضباينالحفتاصازالخليطبائأهئةالجرفيإلىايمفميالذيقول

منفاعلفحاشا
مماناحيةفيأيحشافيصارأنهوالمعنىهذا

عزلةفيوصاريالبسهولميقترفهلمأيفيهقرف
عنه

كانوإذاوناحية

فعأل
من

لهبدفالذكرناالذيهذا
من

المعنىانيوسفوفاعلهفاعل

منبعد
الذيهذا

دهبهرمي
األلفحذففاماأمرهومراقبةلخوفهأي

اأئلولمأديىواليكلمنحومنهاحذفقداألفعالفألنفيه
ك

و4224الحجةانظر
2والكلشف2592والنشرالتيسيروانظر843السبحة

ومعجم462واالنحاف
2244القراءات

اليتاال
من

لمالثهالطويل
بن

وضرح1644للسكلركالالهدليينأشعارثرحالخناعيخالد

8131العرليةاللغةواهدثنيالمفصلوالمعجم258المفصل

422الرضيوشرح2542742الصبانحاشيةوانظر4224324الحجة
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الواضح
من

حاشاأنفىالكلوفيينمذهبياخذأنهالفارسيكالم

بذلئامختلفاحرفاوليستقعلاالستثنائية
مع

ورأىالبصريينمذهب

سيبويه
بذلكومختلفآ1

مع
وقوعوهيالوجهينجوازيرىالذىالمبرد

حاشا
وحرفااسما

الفارسيبهاتفردالتياالزاءومن

اسمأنذكرفقدالمضئعلىيدلالذيالفاعلاسمعملفيرأيه

فيماعملأنهالتركيبفيالظاهرفيكلونالماضيعلىيدلقدالفاعل

علىيحملوإنمالهليسالعملأنالفارسييرىكمافالحقيقةبعده

زيدمعطيهذاقولهم11مثلوذلكمضمرفعل
فالدرهمأمسدرهما

عمليعمللممضىلماكانإذاالفاعلاسمألنأعطىعلىمحمول

أعطىبمنزلةمعطجعلفإنماالفعل
اا

2

وجماعةعليأبوقالقائألالفارسيرأجماعلىالرضيعلقوقد
معه

زيدفعطيقاللماكانهالفاعلباسمعليهمدلوالبفعلمنصوبهوبل

كهالفاعلفيكقولهدرهمأأعطاهأيدرهماقاالأعطىوماقيل

ضارغيزيدلئبلث

2943لكلتابانظرا

3363لحجة31

منببتمنجزءاط
للحارثالطويل

بن
وقمامهنهيئه

الطوائخمماتطيغطومختبلخصومةضارخيزيذلييلث

96والكالفية108المفصلوضرح1741والخزانة3172282والمقتضب1882اماباتظر

613



التاويلبهذايتخلص
من

بمعنىالفاعلاسمإعمالإلىاالضطرار

11الماضي
1

ومن
توجيههعندذكرهماالفارسيبهاتفردالتياإلعرابيةاألوجه

ؤالفيباتيجتادآخزفيافيىالفلزيتةخزتمتنأظةتعالىقولهلقراءات
ين

مىإلمةالرز

لفنين

آكسوا
ني

اتخيا
ياإلل

2اقياقإيؤتمخالمحة

خاوحدهنافعفقرأها
رفعالضة

كانصباخالضةالباقونوقرأ

الفارسيفقال
نصتاومن

كانخايضةأ
للذينأقولهفيمماحاأل

ذفيهأنترىأالآمنواأ
را

يعود
هيهوالذيالمبتداإلى

حالهفخالصة

عن
الالمفيماالحالفيوالعاملالذكرذلك

وهيالفعلمعنىمن

االمحذوففييكونكانالذيالذكروفيهبمحذوفمتعلقة
4أ

ومن
همزةبعدماإعرابالفارسيعلىألبيالنحاةينسبهاالتياآلراء

11الحاجبابنيقولالتسويةوأمالتسوية
التسويةوأمالتسويةهمزةوأما

081181والكالفية182النحوفيولاألوانظر2002الكافيةعلىالرضيشرح

3

سور
723افألعرا

451خالولهالبنوالحجة773الفراء1معانيوانظر082والسبعة431الحجة3
و

عراب

274إلتحافوا2962والنشرإلمالء243وا38والتيسير1164والكلشف043النحاص

ومعجم
2961القراءات

للنحاسالقرآناعرابوانظر2652االغفالفيالمسالةالفارسيناثىكما451الحجة

342442للعكلبرجمعواالمالء043
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قولكنحوومتصرفاتهأباليالوقولهمسواءقولهمتلياناللتانهما

قولكالنحاةفعندقعدأمزيذأقامأباليوالقعدتأمأقمتعلئسواء

اآلخرعلىأحدهمامعطوفمفردينتقديرفيجملتانقعدتأمأقمت

وقعودكمبتدأفقيامكوقعودكقيامكعلئسواءأيالعطفبواو

سواءيكونأنأيضاعليأبوأجازوقدمقدمخبروسواءعليهعطف

اافعلينالظاهرفيلكونهماخبرهقعدتأموأقمتمبتدأ
1

فالنحاسمبتدأأنهاعلىسواءإلعرابينفردلمالفارسيأنوالحقيقة

رفضىهوالفارسيبهتفردالذيولكن3مبتدأأنهاإعرابهافيأيضاذكر

الفارسييقولالنحاةلجمهورالحاجبابننسبهالذياآلخراإلعراب

منسواءإعرابفي
ثنإلزتىآنمفتمذرتلهتمآاغفتهتمالإلبنممروآشؤاإنتعالىقوله

آل

3ئؤمئون
كانوإنباالبتداءذكرناحيثيرتفعشؤاءأنهذافيفالقوله11

أنهوذلكمقدمخبربانهيرتفعوتركهاإلنذارعليهمسواءقولهفي

تنذزفملمأمنذرتهملعليهمشواقولكفياليخلو
من

يرتفعأن

الكلالمفيليسألنهيخزلمخبربانهرفعتهفإنمبتدأأوخبرمبتدأبانه

عنهمختز
عنهمخبريكلنلمفإذا

إنماالخبرألنخضرايكلونأنبطل

يكون
مبتدأأنهثبتذلكفسدفإذاعنهمخبرعن

2573الرضيشرح1

القرآنعراب3
101

ا 26لبقرسورة
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قبلوماإالستفهامقبلألنهخبرايكونأنيجوزالفإنهأيضا

يكلونأنإذنيجوزفالاالستفهامحيزفيداخأليكونالاالستفهام

1االستفهامعلىمتقدمااالستفهامفيعماالخبر

برفضانفردولكنهمبتدأتعربانيجوزسواءبانينفردلمفالفارسي

حشدوالذياآلخراإلعراب
بطالنهعلىوالبراهيناألدلة

ومن
تدخلهلالمكفوفةزبفيرأيهللفارسيتنسبالتياآلراء

علىإالتدخلالالمكفوفةورث11الحاجبابنيقولفقطالفعلعلى

قالكماالفعل
2وقولهسيبويه

المهازبينهنوعناجيخعالمؤبرصهمالجاملزبضا

ابنوالتزمقائمزيذربمافيجيزالجزوليعندقياسومثلهعندهشاد

للتقليلربوضعألنماضياالفعلكوناإليضافىعلىوأبوالسراج

الذينيوفيزتقاقولهنحوفيعندهماوالعذرذكرناكماالماضيفي

ذكرهاالقرآنفيعليهاغالباألخرويةاألمورأيالمستقبلهذامثلأن

االماضيبلفظ
ك

اإليضاحغيرفيجوزالفارسيأنللكافيةشرحهفيالرضيوذكر

4أيضأواالستقبالالحالعلىالمضارعالفعلداللة
المكلفوفةرببعد

1962لحجة1

الببت3
بحرمن

معروفغيرالخفيف

2233333الكالفيةعلىالرضيشرح

2333الكالفيةعلىالرضيثرع4
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فالواضحالحجةفييظهركماالمسالةهذهفيالفارسيرأيما
من

بعدهاوقعوعندماالماضيبعدهايقعأنالقياسأنرأيهأنكالمه

أنهأيآتيةلحالحكايةأنهعلىأولهالمضارع
بعدهاالفعلوقوعيجيز

مماأنهللمضارعمؤوألوليساالستقبالعلىيدلمضارعاأوماضيأ

وقوعمجوزاوالالحاجبابنذكركماالماضيعلىالغالبفييدل

ذكرهالذيرأيهوهذااالستراباذيذكركماواالستقبالللحالبعدهالفعل

رجلرثالمفرداالسمعلىتدخلإنماربأنترىأال11الحجةفي

مادخلتفلماالفعلعلىتدخلوالذاكيقولرجألورئةذاكيقول

ممرواائإلبنيؤذبناقولهذلكفمنالفعلعلىللدخولهياتهاعليها

األيةفيبعدهاالفعلفوقع
3قولهفيووقعالمضارعلفظعلىوهو

غتحفيأوفيتربما

قدماعلىتدلألنهاالقياسفيينبغيوهكذاالمضيلفظعلى

دمانمامضى
و

كماآتيةلحالحكايةألنهالمضارلفظعلىاآليةفى

أيضاآتيةلحالحكاية3ئحتفتمأربهكقيخكمإنقولهأن
ا

4

صور
512الحجر

منالبيت2
وتماعهاألبرضيمةلجالمديد

شماالتثوسترفحنعلمفيأوفيتربما

و3815الكلنابانظر
752وه3361المغنيأبباتوشرح4765الخزانة

421أل6النحلسورة3

الحجة
58393
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الواضح
أنهالحجةفيالفارسيكالممن

المكلفوفةربدخوليجيز

يسميهكماأواالستقبالعلىدلإذاوالمضارعالماضيالفعلعلى

والظاهرآتيةحالحكايةالفارسي
دلتإذاوقوعهايجيزالأنهكالمهمن

فقطالحالعلى

ختياراتها
ة

القراءاتتوجيهعلىاألساسفييعتمدالحجةفيالفارسيمنهجكان

إلحدىباختيارنفسهالفارسييلزمولممجاهدابنرهاذالتيالسبع

مماوذلئاالقراءات
معهيصعب

واختيارهالفارسيرايمعرفة
بين

األراء

مقارنآشلبيالدكتورقالحتى
بين

فيقولالكلشففيومكيالفارسي
عن

فيهيفترقمابعضعللهاذاكرافيهاتحدثالتياألصولوهذهامكي

بيعن
يتخالفأمرحرفكلفياختيارهسيذكرأنهعلىونصهعلي

معفيه
ااختيارهعلىالحجةفيالشيخينصفلمعليأبي

1

ومن
توجيهعندذكرهمااختيارهالفارسيفيهاذكرالتيالمواضع

علىالحملعاملينعلىالحملاحتماالالخالففيهاجاءالتيالقراءات

أيضايؤكدنجدهاألبعدوالعاملاألقربالعامل
معيتفقما

دمانرأيه

ذهبماتخالفوالتيالفقهيةالخالفاتفيالدخولذلكيستلزمكان

إليه
جمهور

ذلكذكركماالوضوءفيالقدمينغسلوهوالفقهاء

الضالةإفيفكمتمإذاأصدواألنينفيلقا2التعالىقولهفيذكرهماوذلكالفارسي

2اكعتإلىؤآزخلكمؤاتستخوايرؤوشكمآلتزايقإيئ5تكمؤيدؤخوتكمفاغسيفوا

783الفارسيعليأبوا

56الماكلسورة2
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وأبوكثيرابنفقرأ
وعمر

خفضاوأرخيكموحمزة

نصباوأرخقكموالكسائيعامروابننافعوقرأ

وروى
بكرأبو

خفضاوأزخبكمأعاصمعن

نصباوأزخقكمعاصمعنوحفص
2اا

لمنالحجةاالفارسيفقال
جر

أنهوأرخيكمفقال
فيوجد

الجارةالباءواآلخرالفعلأحدهماعاملينالكلالم
ووجه

إذاالعاملين

نحووذلكاألبعددونمنهمااألقربعلىتحملأنالتنزيلفىاجتمعا

ائتغثلنأننتئتمطنواكتاؤقهتمقوله
تستتخئوظثقولهونحو3آخذاأأ

لم
الفألئفييكم

رلولىقاآلوقولهاترووايهعابيألتاؤئملهقوونحو4لإلافي
6طزاأظييماأترع

المعمولإلىأقربهماعلىالكالمحملاجتمعاإذاالعاملينرأىفلما

أقربهماعلىأيضااآليةهذهفيحمل
فاغميحلواقولهدونالباءوهو

منقاملماواجباالموضعذلكوكان
بالمسحالمرادأنعلىالداللة

ااالغشل
7

المجاورعلىامابالخفضالقراءةهدجاءتواانمافقالالقراءهذعلىثيرابنعلقا

العربقولهفيكماالكلالموتناسب
ثيابعاليهمتعالىوكقولهخربههضبجحر

منومنهمشالعالعربلغةفيذائعساكغوهداالستبرقخضرسندس
عحمولةهيقال

ملى
مسح

أبوقالهالخفانعليهماكالنذاالقدمين
الشافعيهاعبد

ارحمه
منومنهمه

قال

علىدالةهي
مسح

بهوردتكماالخفيفالغسلبدلكالمرادولكلنالرجلين
وعلىالسنة

تقدكل
س

البدفرضآالرجلينغسلفالواجب
262ثيرابنتفسيرمنه

604704والكلشف921خالويهابنوحجةوانظر242والسبعة2أل38الحجة

ومعجم1035واإلتحاف2452والنشر47والتيير
211القراءات

صور
277الجن

671النساء4سورة

سور
9691الحاقة

8169الكلهفسورة3

واإلمالء082187النحاصاعرابوانظر341252الحجةى
و

1623الكشاف

223



وجهم
األخرىالقراءة

قائآلالنصبقراءةوهي
11

نصبمنووجه

فقال
العملألنالمسحدونالغسلعلىذلكحملأنهوآزجقكئم

من

ورويالمسحدونالغسلعلىعلمتفيمااألمصارفقهاء
صلىالنبيأن

توضؤواوقدقومارأىوسلمعليهالله
السالمعليهفقالتلوخوآغقائهم

للعراقيبويل
من

المسحفييكلونأنأجدروهذا1الثار
فيمنه

االلعضوعامغيريكونيكادالالماءإفاضةألنالغسل
2

ء

علىاجتمعواقدالفقهاءأنذكرقدتوجيههفيالفارسيأنونالحظ

وجوب
الرغموعلىالوضوءفيالقدمينغسل

من
ينكرلمالفارسيأن

أنهإالذلك
رجح

النحويلرأيهتنتصرالتياألخرىالقراءة
يستلزممامع

ذلك
من

ألقوالهونقلهالقراءةتاويلإلىاللجوء
من

أنعلىاللغوفي

بهيرادقدالمسح
عنرواياتونقلالغسل

المسح11أنعلىزيدابي

ااالغسلخفيف
لرأيهانتصارهفيالفقهاءإليهماذهبعلىيخرجلئال3

النحوي

رأيمخالفةفيأوقعهقدالنحويرأيهعلىاإلصرارأنالباحطويرى

جمهور
التاويلإلىفلجاالفقهاء

أيضااختياراتهومن
يوجهقدفهواألخرىعلىاألقيسةأحدترجيحه

أنهعلىالقياسينأحديختارأنهإالقياسامنهمالكلويذكرقراءتين

مسندفيالحديث
1551ماجةابنوسنن202704أحمد

3612لحجة21

3512الحجة

323



االستعمالفيثر
اختيارهعنويعبر

ب
ذكرهمامثلوذلكالوجه

قاتعالىقولهقراءاتتوجيهفي
3ؤاقيوأ

و
3ؤالى

ويقاعلىيقفكانكئيرابنأنالفارسيفذكر
وكذلكؤاقي

لياءباييؤامن

4ياءبغيرالباقونوقرأ

قولحجة11فقال
من

وهوبالياءيقفلم
فيتقولأنكالوجه

الوقففيالحرفسكنحذفتهافإذاوواقيصوهابقاهذاالوصل

ذاغفيصيرفيهاتالمتحرالحروفسائرتسكنكما
و

ؤاق
و

قاذ

اافيهالشائعاالستعمالفيالكلثيرهذا

وجهفقد
القراءتينالفارسي

من
اختيارهوعللإحداهماارواختالقياس

االستعمالفياألكثربانه

ومن
توجيهفيالفارسيذكرهماتوجيهاتهفيالفارسياختيارات

6ذؤاتىفإختطأجممئتيثيهتميحئلكناممتعالىقولهقراءات

أبورأفق
اكلوثفلمضافاخفطفلذواتيوحدهعمرو

733أل3الرعدسورة1

2

رصو
314373عدلرا

ا ا31لرعدسورة

2792والنثروالتيسير063والبحة532الحجةانظر4

الحجة
532

مباسورة6
4361

423



1خفطأكلأيالباقوننون

شجركلالخفط2عبيدةأبوالفارسيقال
مر

شوكذات

أبوإليهذهبماعليأبوقالاجئنيماكلالجناواكل
فيعمرو

أبيتفسيرعلىباإلضافةقراءته
حسنعبيدة

اكلأنوذاك
كانإذا

منهشجرةكلجنافإنالجنا
أبوقالهكماالختالاانعلىوالدليل

ئولى7كماكةسبحانهقولهعبيدة
ج

إلىمضافاالختاجاءوقدبقالمجدن

4قولهفيالشجرة

يضمقوعليهاقضازهاأيكةجتانالهابالطلىتينموفمحة

هيالتيالشجرةإلىالجناأضاففكلما
أبوأضافكذلكاأليكلة

عمرو

الذيلا
حسنفىليسهذاعلىاإلضافةوغيرالخمطإلىالجناهو

لمدهاذبوصفاوليسشجرةاسمهوإنماالخمطألنوذلكاإلضافة

لموصفايكن
يجير

الموصوفعلىالوصفيجريكماقبلهماعلى

ليسألنهأيضابالسهلليسوالبدل
الجناألنبعضهوالهوهو

من

الشجرةوليسالشجرة
من

عطفاوجهعلىعليهإجراوهفيكونالجنا

08والتيسير2502والكلشف392خالويهابنحجةوانظر825والسبعة641الحجة

2583إلنحافوا2052والنثر

القرآنمجازانظر
2741

4152للراهبمسورة

ال
منت

ألالطويل
ممي

ذ
ب

الهذليئوانانظرالهدلي
وثعالبالفةأساسوانظر17ن

523



انهلبيان
بين

ومنهالشجرلهذاالختاأن
أنهمذلكحشنالذيوكان

1الشاعرقالالصفةاستعمالماالكللمةهذهاستعملواقد

يكيوالخئةبخضطةعكازكماءالئيءلبست
ى

المئروآلفيقائها

كانمايضيفواأنالعربكالمفياألحسنالحسنأبوقاال
نحومن

قالخزوثوبآجزدارمثلهذا
و

وليستكئيرةقراءةخمطأكل

12العربيةفيبالجيدة

توجيههالفارسيبدأفقد
حدةعلىكلالمفرداتمعنىبشرحأوأل

وبعد
ليبينمنهاانطلقفقدالتركيبمفرداتمعانيالفارسيشرحأن

الخفطأنيتضحخمطامملالتنوينقراءةفعلىالتركيبإعراب

عنيخرج
بيانعطفأوبدألأونعتايكونفقدالتوابعأحديكونأن

نعتاكونهإلنكارفبدأ
ليسفبذلكبدآليكونأنالفارسيرفضكما

علىعليهإجراؤهاإالالفارسييرىكماالقراءةهذهفيأمامه
وجه

كانهالبيانعطف
بين

ومنهالشجرلهذاالجناأن
الوجهاختارأنهإال3

اآلخر
وهو

حسنفيليستهذاعلىاإلضافةغيرنوقالاإلضافة

اااإلضافة
4

الببت1
من

العربولسان154الهدلببنأشعارشرحانظرالهدليفؤببألبيالطوبل

1971
نيا

العرييةاللغةشواهدفيالمفصلوالمحجملهخل1112ألخمط7692

1661761

64151لحجة21

651العئك

6151الحجة
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التيالمفرداتمعنىعلىحسنهاالتيللقراءةتوجيههفياعتمدقد

الذيالوجههذاأدناألخفشلسانعلىذكرثمأوألالتركيبمنهايتالف

هويعداإلضافةوهواختاره
العربكالمفياألحسن

ومن
العربكلالمفيثرواالمعنىفياألقربعلىاعتمادااختياراته

1ييقاألؤالشاغةتاريهحتتعالىقولهقراءاتتوجيهعندذكرهما

نصبايخيقاأزيتاالوالشاغةوحدهحمزةقرأفقد

ميزثتطالوالشاغةالباقونوقرأ
1112ا

عبرثمقراءةلكلاإلعرابيةاألوجهبذكرالقراءتينتوجيهالفارسيبدأ

عليأبوقال11الفارسييقولإليهذهبمامعلألاختيارهعنالنهايةفي

الشاغةفيالجمهورقراءةهوالذيالرفع
وجهينمن

أنأحدهما

تقطعه
من

محموآلالمعطوفيكونأنواآلخرجملةفتعطفاألوله

فقالنصبومنرفعوموضعهمافيهعملتوماإنموضععلى

وموضعقائئموعمرامنطلقزيداإنمثلرانلفظعلىحملهوالساعة

إلىالذكرعادوقدءانخبرموضعفيبانهرفعفيهااالردبئقوله

حقوالشاعةقالهفكانهاالسم
القولهألنأ

ريب
حقمعنىفيفيها

إذاوكثرالعربكالوفىالمعنىفىأجودالرالحسنأبوقال

نصباقرئتوقدقاليرفعأنصفةأومعطوفاسمإنخبربعدجاء

1

صور
5423الجاثية

ومحجم3962والكشف2273والننر351والتيسير595والسبعة697الحجة2
43القراءات
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ثتاءتتنيئيمائورئقااألزفنإنقولهالحسنأبوإليهذهبماويقويعربيةهي

ين
2مرفوعةإالعلمتفيماتقرألموالعاقبة1والغامتةيقئئتيىجمتاد

وعللاألخفشلسانعلىأجودأنهاوذكرالرفعالفارسيرجحفقد

وكثرالعربكالموفيالمعنىفياألجودبانهاختياره

يرجحوقد
أقوىألنهآخرعلىوجها

للمشاكلةغيرهمن
مامع

وذلكالعاملفيقبله
حخوتمقزؤاؤانؤالسحضتعالىقولهلقراءاتتوجيههعند

3ئستخزات

والققزوالشفشعامرابنقرأ11فقداآليةقراءةفياختلفوافقد

كلهرفعئشخزاثوالئخوئم

الباقونوقرأ
بكروأبوكلهذلكضه

عاصمعن

وحدهافشخراثفيعامرابنقراءةمثلعاصمعنحفصوروى

هو

البا
ا

اا
4

ليكلونأحسنوالققزوالشفشةأقولهفيالنصبالفارسيفقاله

أنترىأالالمعنىفيالستقامتهإعرابهفيوداخألقبلهماعلىمعطوفأ

التنزيلفيما
قولهنحوعن

و
طا

ؤالطوقولهاألتثالضتركتاتا
يلى

آغذقهتم

سور
7821افألعرا

6181الحجة

6121حلالسورة

الحجة
555

2303والنشرأل4والتيسير902خالولهابنحجةواثظر073والسبعة

ومعجم2181واإلنحاف
301القراءات

صور
5293الفرتان

823



لهومشاكلألعليهيعطفمامثلليكلونالنصبفيهيختار1آييتاذأنجا

أشبهكانالتسخيرعلىذلكحملإذافكذلك
ا

2

يرجحفقد
فقدقبلهلماالكالممشاكلةعلىاعتماداكثيراالقراءة

المعنىفيالمشاكلةتكون
أظهرواألولقائآلاختيارهعنويعبر

يرجحوقدبالكالموأشكلل
وذلكاللفظفيقبلهامالمشاكلةالقراءة

إدتةيوكيتاأقرلمحآزتعالىقولهقراءاتتوجيهعندذكرهمامثل

وأبوكثيرابنفقرأ
عمرو

وأبان
رفعاوالدةئضارالاعاصمعن

نصبائضازالاوالكسائيوحمزةوعاصمنافعوقرأ
ا

4

أبوعلياقالتوجيههفيفقاله
وجه

قول
مرفوعاقبلهأنرفعمن

وهو

لتشابهأحسنكانقبلهماأتبعتهمافإذاؤستغقاإبئضمناآلثكفطقوله

6اللفظ

يرجحوقد
ذكرهمامثلوذلئهاإلسنادفيقبلهامالمشاكللةالقراءة

7وكرلظدئونةرزثطيفوتعالىقولهتوجيههعند

سور
6713نسانالا

الحجة2
55565

2332البقرسورة3

انثوانطر381والسبعة2333الحجة4
ر

ومعجم851واإلتحاف2722
1223القراءات

2332البقرسورة

الحجةوانظر2333الحجة
5103

ءاك
صور

02972لبمر

923



وضماألولىالتاءبفتحئطتمونوالتطيمونالاكلهمقرؤواقد

الثانية

التاءبضمتطيمونوالئطقمونالاعاصمعنالمفضلوروى

1الثانيةوفتحاألولى

الحالعلىنصبالتطيموناموضععليأبوقالاالفارسيفقال

من
مظلومينوالظالمينغيزأموالكمرووشفلكمالتقديرلكم

فلكمالناسعنبوضعهاللهأمرالذيالربافوضعئمتبئمإنوالمعنى

الموضوعبالرباالمستدينئطالبوابانتطيمونالأموالكلمرؤوس
عنه

وال

ئبخشوابانئظلمون
رووس

والمعنىبهائفطلواأوأموالكلم

تقديمويرجحسواءعاصمعنرويالذيوالتاخيرالتقديمفيوالتقدير

فاعلإلىمسندقبلهالذيالفعلألنقبلهبماأشكلبانهتطيفوناال

فيهالفعلإلسنادقبلهبماأشكلفتطيمونققكمكبئمفإنقولهوهو

الفاعلإلى
من

المفعولهإلىالفعلفيهالمسندئطقمون
به

11
2

الفاعلإلىفيهاالفعلأسندقراءةرجحفقد
عن

فيهاأسندالتيالقراءة

الفاعلإلىفيهالفعلإسنادقبلهبماأشكللألنهاالمفعولإلى

وانظر29والسبعة2314الحجة
معجم

1163القراءات

2414الحجة
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ذلك
من

قراءاتتوجيهفيذكرهماتوجيهاتهفيالفارسياختيارات

هانتعالىقوله
يم

رجحوقد1يئكالقزخوتماتسنضذقزختكم
لغةألنهوجها

الحجاز

وأبوونافعكئيرابنقرأاقدأنهذكرفقد
وكذلكعامروابنعمرو

كلهنفيالقافبفتحقزحعاصمعنحفص

القافبضمفزخوالكسائيوحمزةبكرأبيروايةفيعاصموقرأ

جميعهنفي
2

مثلوفزخقزخعلىأبواقالقائألالقراءتينهاتينعلىعلقفقد

والشفدوالذيهوالذبهوالفقروالققروالكزهوالكزهوالضغفالضغف

والشفإل
فآقاالثمالوزنانهذانلهالمصدرأنذكرفقد

القرآنألنأوجببهااألخذالحجازأهللغةوألنكثيرابنلقراءةأولى

اانزلعليها
4

صور
38عمرانآل

واعراب411خالويهابنوحجة832الفراء1معانيوانظر612والسبعة397الحجة2

ومحجم2242والنشرواالمالء86137والتيسير1653وامشف912النحاس
القراءات

397الحجة

397لحجة41
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تعليلبدونلترجيح

تعالىقولهقراءاتتوجيهفيذكرهمامثلوذلك
و

قبك
1ربهتادغاء

أبوقرأفقد
الوصلفيبياءوحمزةعمرو

وقفوالوصلفيياءبغيرعامروابنوالبهسائي

أخرىروايةوفيبياءويقفيصلروايةففيكثيرابنعنواختلف

باأللفعليهاويقفهيثبتهاوالالوصلفيالياءيشم

وفيالوصلفيبياءعاصمعنحفصروايةففيعاصمعنواختلف

روايتيننافععنرويكذلكوقفوالوصلفيياءبغيرأخرىرواية

2عاصممثل

االفارسيفيقول
وأماالقياسفهوبياءووصلهكثيرابنوقفأما

اافقياسبياءذغالمجاوتقثلعاصموصل

ذكربغيرإحداهمااختارفقد
سبب

نهإالالترجيح
يعبر

باختياره

اآلخروتنكليرالقياسينأحدبتعريفا

1

سور
410414للراهيم

الحجة2
السبعةفيتردلم363والسبعة53343

به
خالويهابنحجةوانظرالعفصيلا

ومعجم217واإلتحاف2103النشر301والتيسير282والكلشف402
القراءات

وان543الحجة
ر

الحجة
5983

233



أواختيارترجيحدوقمنوجيه

ومن
ولمالنحويةتوجيهاتهفيالفارسيذكرهاالتياإلعرابيةاألوجه

يرجح
الفارسيذكرهمااألخرعلىوجهأ

من
هوالعطفحرفوظيفةأن

فيهاإلشراكوإنماالعملليسالعطفحرففدورالعاملتكلرارعدم

قإنكبوكتعالىقولهلقراءاتتوجيههعندوذلك
كبدئآتجروازسئالتنجمحتضذ

1آلفييركيماؤالريرؤايمتابياكبمنات

فيهيوكذلكبالباءوبالزئربالتئتاتوحدهعامرابنقرأفقد

الشامأهلمصاحف

فيهيوكذلكالزئعفيباءبغيروالزئيرأبالتتتاتالباقونوقرأ

امصاحفهم
2

منقراءةوجهالفارسيفقال
قدالواوأنوالزئيربالتثتاتأقوأ

أغنت
وعمريبزيدمررتقلتإذاأنكترىأالالعاملتكلريرعن

فانتالباءفيعمراالواوأشركت
عن

إذاوكذلكمستغيالباءتكريرك

ريذجاءنيقلت
وكذلكالمجيفيعمراأشركتوقدوعمرو

جميع

العطفحرف

1

سور
3481عمران7له

811خالويهابنوحجة2542والنشر07التيسيروانظر122السبحةأل31الحجة2

584القرطبيونفسبر381واإلنحاف1073شفوا58زرعةأبيوحجة

ومحجم
1864القراءات
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وجه
لضرثفمانهعنهامستغنىكانوءانالباءإعادةأنعامرابنقول

من
علىجاءفمماالعطفحرفبإشراكالستغنييكلررلمولوالتاكيد

1روبةقولعامرابنقراءةقياس

الببخدبىودازراءدازيا

وعمروزيددارقلتولوالدارفكلرر
االسمفيالحرفألشركت

وكالالباءكرركذلكالداركررفكمابالباءتشرككماالجار

الوجهين
ااعربيحسن

2

فيذكرهمامثلوذلكاختيارأوترجيحبدونللتوجيهآخرمثال

غقىلمممتختائتمتعالىلقولهلقراءاتتوجيهه
3كيهتمت

الجمععلىقكاتاتهمعلىالمشخنافمبكلرأبيروايةفيعاصمقرأ

باقيقرأوكذلكاإلفرادعلىأخرىرواياتفيعاصمعنوروي

4ادإلفربانتهمأمكالاءالقر

افقال

من
ألنهالجمعموضعفيتفردوالمصادرمصدرفألنهأفرد

بهيراد
األجناسأسماءسائرفيذلكيرادكماالكئرة

جمعومن
فألنهم

جمعواقد
من

شيئاالمصادر
نحو

واأللتابالخئوم

دبوانفيوالببتامرأاسمالبخددةلرؤبةرجز
ر

288الكلتابوانظر16بة

بخدن3174للسانوا

1اا3الحجة2

6376يىصور

2والتيسير1254والكلشف003خالويهابنحجةوانظر045والسبحة664الحجة8

ومعجم2404واالتحاف62كا2والنشر
القر

م
458ات

القرآنيةوالقراءاتالنحامواقفوانظر66474الحجة
662
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مننفسهيعدالأوألالفارسيأننالحظسبقما
أنهبدليلالبغداديين

إليهممنتمغيررأيهميذكر
فيآراوهتكلوناألعمالغالبفيوهو

يقتربوعندماغيرهمرأيعلىللبصريينمرجحاإماالنحويةالمسائل

رأيه
من

ذهبالذياآلخرللرأيمجوزايكونالغابىفيفهوالكوفيين

المسائلفيالبصريةللمدرسةالفارسيانتماءيؤكدمماالبصريونإليه

فقطالنحوية

اقترابهيرىفالباحثمختلففاألمرالنحويةلألصولتطبيقاتهفيأما

كئبرا
من

الرغمعلىالكوفيةالمدرسة
تعاملهأنإالبالقياساشتهارهمن

مع
منيقتربعامبشكللالنحوأصول

كثرالكوفيين
من

مناقترابه

يظهروذلكالبصريين
من

علىوتوجيههقليألكالنوإنبالسماعاعتداده

بهجاءما
االستعماال

بهجاءماويقبلالقليلعلىيقيسوهو
االستعمال

كانمان
الصرفيةاألبنيةفيكثريظهرمماوذلكالقياسعلىشاذا

من

النحويةاالختيارات

فيكئيراالمعنىعلىيعتمدفهوالفارسياختياراتيميزماأهمأما

وهذاآخرعلىإعرابيوجهاختياروفيأخرىعلىتركيبيةبنيةترجيحه

فيتوجيهاتهبدراسةيختصمبحثكلفييبرزبالمعنىالواضحاالهتمام

الحجة
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الثانيلمبكث

الصرفيةاواؤه
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الرغملى
من

التخصصفيبرعقدالفارسيان
أووصرفنحومن

التيالموسوعيةعليأبيشخصيةأنإالوتوجيههاالقرآنيةالقراءاتفي

المزجعليهفرضتقدالحجةكتابهفيبرزت
بين

اللغويةالعلوم

فبجافبالتخصصهذااألخرىالفارسيكتبفينجدأنناإالوغيرها

إلىالصرفيةللمسائلالتكملةكتابهخصصقدنجدهالنحويةمؤلفاته

اللغويةالمسائلبعضجانب

والصرفيةالنحويةتوجيهاتهفيالفارسيمزجوقد
بين

حتىالعلمين

يصعب
توجيهاتهفيلنماذجالبحثتعرضوقدبينهماالفصلأحيانا

إيرادفيالفصللتناولتبعاالنحويةتوجيهاتهمعجنبإلىجنباالصرفية

للقراءاتعليأبيلتوجيهاتالفصلهذاالبحثأفردوقدالتوجيهات

األمثلةبعضيليوفيماوحدهاالصرفيةالمسائلمستخدمآ

امثلةالصرفيةتوجيهاتهفيكثيراالفارسيذكر
من

المصادرأبنية

القياسية
ومن

علىجاءمابمعنىترتبطوالتيذكرهاالتيالمصادرأبنية

قغالن
من

المصادر
ومن

غيىصتثوكمآنقيلمشتتآنيخيرتحكمفآلتعالىقولهذلك

1اتخزايماتتشجإل

أبوقرأهافقد
متحرعةشتآنكثيروابنوالكلسائيوحمزةعمرو

ااالنونساكنةشئآنعامرابنوقرأالنون
2

52ةالماكلصورة

والتيسير1404والكلشف1003الفردمعاىوانظر242والسبعة359الحجة2

ومعجم1925واإلتحاف2352والنشرواالمالء185
26القراءات
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اخئلف
عنهفرويعاصمعن

النونمتحركةحفصوقراءةبالقراءتين

عنهفروينافععناختلفوكذلك
1بالقراءتين

مصدرفهيالنونمتحركةتكلونالتيفالقراءة
ليسفاسماألخرىأما

12انفغلوزنعلىتاتيالتيالمصادرنالفارسيفذكربمصدر
ا

لغثيانوالئغتانوالطؤقانوالئقيانوالغقيانواانلئغزواانلئقزكا

عليهجاءتماعلىفالشتآنوالتقلبالتحركمعناهيكونذلكوعامة

مصدراجاءتسواءالصيغةهذهأنالفارسيذكروقداالمصادراهذه

4قليلةفهيوصفاأو

كانوإذايتهقلأنمصدراكانإذاالوجهأنمعانيهفيالفراءوذكر

يخففأنوصفا

ومن
جاءمامعانيبهاأريدالتيالمصادرأبنية

من
لمحجالعلىالمصادر

آكبعتاكغتةالفاخلتعالىقولهلقراءاتتوجيههعندالفارسيذلكذكروقد

6ييائائكاصتملخزاا

الكلئف821خالويهابنوحجة003ألالفراءمعانيوانظر242والسبحة3591الحجة

ومعجم79واالتحاف2452والنشرواإلمالء47185والتيسير404
26القراءات

سيبوبهضرب2
والحركلةاالضطرابعلىوتدلالفعالنعلىجاءتالتيالمصادرلبعضأعثلة

شمونياألعلىالصبانحاشيةوانظر4451الكلتابانظر
2164

3202لحجة31

3202لحجة41

األخفشومعاني1503الفرامحانيانظر
052

6

رسو
579كدالما

043



وحدهعامرابنفقرأ
قيقا

ألفبغير

بالفقياماأالباقونوقرأ

والصيامكالعياذفالقيامبقولهاأللفقراءةعلىالفارسيوعلق

التانيثتاءلحقتهماهذاوعلىوالقياد
من

علىفجاءتالمصادرهذه

المصادرهذهجاءتفكماوالجياكةوالمئمياشةوالجتاشةكالزيارة2يخعاله

اايخغالعلىيكلونأنالقيامحكمكذلكيخعالةعلى
أنواضحهوفكما3

يرىالفارسي
وغيرهوالجياذالقياممثلبهيقاممماوالمعالةالمعالأن

4ذكركمااألعمالوبعض

ومن
التيقاغلصيغةالصرفيةتوجيهاتهفيذكرهاالتياألفعالأبنية

االشتراكتقتضي
قولهقراءاتتوجيهفيذكرهقدالمعنىوهذااثنينبين

أفمعهمأإيئيختشؤتاآكحواؤاليينالتةندخانهسبحا

قرأهافقد
وأبوونافعكثيرابن2ا

عمرو
ئخايرعونوماغونئخاب

بينهماباأللف

842لحبحةوا3852لحجةا
و
2742لتئرواالمالء204وا914مشفانظرا

255القراءاتومعجم345واالتحاف

عنسيوبهيقول2
ألنبالواليةشبهننمافونحوهنوالجرايةوالوصابةالوكالةوأمانجعالة

واليرافةواليكابةمارواإلالخالفةوعليهبالشيءالقيامععناهن
د

تجرأدةأردتانما

أل41الكلتابوالسياصةوالعياصةاإليالةذلكومثلبالوالية

3952الحجة

األشمونيشرحعلىالصانوحاشيةأل42الكلتاباتظر8
2264

سور
29البقر

143



ومائخإدغونوالكسائيوحمزةعامروابنعاصمقرأ

ااألفبغيرالياءبفتحتخذغون
1

وجهعنلهاوالبحثئخادغونلقراءةتوجيههفعند
ماعلىينطق

فعألتستلزموأنهاواألصلفاغلصيغةلهوضعت
من

يمكنإنهقالاثنين

ا
ببالهيخطرماينزلان

ويهجس
مننفسهفي

يجازيهآخرمنزلةالخأخ

كانهالفعليكونهذافعلىإياهويقاوضهذلك
من

يقولأنفيلزمائنين

ذكرهفيقالغيرهأوالكميتترىاالضيقغيركالمهمفيوهذافاغل

2الورودأرادحمارا

منتذكز
ومنائى

ىمتيإكتبنفيؤامزثئرئهاين
األيلالقخضة

ورودهمنمنهيكلونمافجعل
بينهماوالتمثيلالورودترلثأوالماء

اانفسينبمنزلة
3

يجيءقدأنهالتكملةفيآخرموضعفيالفارسيذكروقد
فاغلت

منفعلبهيرادال
وطارقاللهوعافاهسافرتنحووذلكاثنين

االنعلا
4

86خالويهابنوحجة183األخفشمعانيوانطر931والسيعة1213313الحجة

ومعجم1773واإلتحاف2702والنشرواإلمالء4522والتيسي1422والكلثحفا

1961القراءات

منالييت3
اللسانديوانهفيللكلميتالطويل

ب
بقولهالنفىشنيةفيهوالشاهد114

65العربيةاللغةشواهدفيالمفصلوالمعجمقسيه

منالنحاةومواقف1112المقتضبوانظر1713813الحجة
662القرآنيةالقراءات

815التكملة

243



يعنىذلك
الزيادةإلىيلتفتوالفغلبمعنىفاغلصيغةيستخدمأن

معناهافيزيادةاألصلفيتستلزموالتيفيها

فاغلفيالمعنىهذاوعلى
تعالىقولهفيعامرابنةقراءوجه

يؤا
يخذكم
ا

ليهنأيتايكميالئغونيلقه
ئؤا

غلتئميتايخذكم
لا

د

ألامان

قرأهافقد
وأبوونافعكثيرابنا

ألفبغيرعقدتمبماعمرو
مشددة

وكذلكالقاف
عاصمعنحفصروى

وكذلكخفيفةألفبغيرعقذتمبمابكرأبيروايةفيعاصموقرأ

2بالفذئمعاقعامرابنوقرأوالكسائيحمزةقرأ

عقدتمبهيرادعاقدئمأيكونأنتحتصلعامرابنقراءةأنقذكر

فتكونقغفتبمنزلةالثعلوطازقثالفصوعاقثثاللهعافاهأنكما

كقراءةهذاعلىالمعنىفيقراءته
ااخففمن

3

فتاتيمعناهافياألصلغيرعلىتجيءقدفاغلأنوكما
بمعنى

بمعنىفغلأيضاتاتيفقدقغل
قغل

إقألقيخرقذقعغتعالىقولهلقراءاتتعرضعندماوذلك
فوواليىلى

ة
م

هتم
آل

4ئكلبؤ

رسو
لماكدا

598

431خالولهابنوحجةوانظر742والسبحة3152الحجة2
د

592النحاصاعراب

ومعجم245واإلتحاف2552والنثرواإلمالء67202والتيسر714الكلثحف

205اءاتالض

3252الحجة

صور
ألنعاا

63آ
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وأبوكثيرابنقرأقد
الفإنهمأعامروابنوعاصموحمزةعمرو

يكذ
بو

مشدنك
ةد

ااخفيفةئكإلئوتكوالكسائينافعوقرأ
1

إلىنسبتهأننيتفيدفغلأنأالتشديدقرأءةتوجيهفيالفارسيفذكر

أيخطأتهنحوةشيءغيرفيجاءقدالمعنىهذافيافغلتوأنكذا
ة

وقداللهورغاكاللهشقاكلهقلتورغيتهوشفيتهالخطاإلىنسبئه

وزغاكاللهشقاكلهقلتأشقئئهقالواأفعلتهالمعنىهذافيجاء

اختلفوإنواحداالقراءتينمعنىيكلونأنهذاعلىفيجوزالله

أنأرادإذافغلتأنإالاللفظان
أكثرأمرإلىينسبه

من
2أفعلت

للتفريقمثاألوذكرذلكبعدواستطرد
بين

بعدوفغلأفغلالصيغتين

فقالبينهمافرقواحدبمعنىيجيئانأنهماقبلمنذكرقدكانان

أنهأخبرتإذاوكذئئهبكلذبجاءانهأخبرتإذاالرجلاكذنما

إذاأكفزتهكلقولهمبكذبجاءأنهاخبرتإذاأكذبتهفقولهكذاب

أنهأخبرتإذافشقئهمثلكذابأنهأخبرتوكذبتهالكفرإلىنسبوه

1فاسق
3

831خالويهابنوحجة133الفراء1معانيوانظر752والسبعة3203الحجة1

و
والنشرواإلمالء77215والتيسير1034134والكلشف903النحاصعراب

ء218القراءاتومعجم201واإلتحاف2852

3303لحجة21

3403لحجة31
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الفعلتنقلأنجازأنساكهغيركأنأردتفإذاالشيءيميثتتقولا

ففغلوآغزفتهغرمتهقالواهذاوعلىيالهمزةتنقلهكماالعينبتضعيف

وأفغل
مجرىمنهماواحدكليجري

فتفلالتنزيلوفياآلخر
ينيخا

آتهقغ

1ز3لذاأ
11

الفارسيهناسوىفقد2
معنىبين

أفغلت
أنإلىفغلتومعنى

الكتابفيسيبوبهذكروقدبالتضعيفنقلواآلخربالهمزةنقلأحدهما

وهوالمعنىهذاأن
أفعلتبصيغةئؤدىالفعلفيسبباكانغيرهأن

آفغلتأنآخرموضعفيذكركما
كماالمعنىفييستويانوفغلت

ااواحدبمعنىيكونانقدوقغلأفغلإنافقالذلكالفارسيذكر
4

يجئوقدافقالالرأيهذافيالفارسيالكتابفيسيبويهسبقوقد

هذاغيرفييشتركانقدأنهماكماأفعلثفيشركفغلتعلىالشيء

وفزحتهقيرحقولكوذلك
ل

وغرفئهوغيرمأفزخئهقلتشئتان

وآغزمئه
وأفزغئهفزغئهتقولكماشئتإن

ا

الفارسيفرقوقد
الفعلعانإذافيمافغلعلىالفعلصيغةبين

الزمأ
كانإذاوبينه

متعديا
ليصبحقغلعلىالالزمالفعليبنىفقد3

بعدمفعوليإلىمتعديا
معناهيتطلبالكانأن

وفزحفيرحمثلمفعوأل

كاإذاأخرىأفعاألوهناك
ا

لتكثيرفغلعلىتبنىاألصلفيمتعدية

الطارسورة
ا

6871

3423لحجة21

و455الكلتابانظر
ص993ط122المقتضب

4401لحجة41

800الكحاب
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غفقالفعلأنفمثآللفعل
حدعلىفيهالفعلبني

للتكثيرقغل

حدعلىليس1بؤاتأاطئحدأؤطمتعلى
الفعلألنوقزخئهغزفئة

حدعلىفغلعلىأيكونفإنمامتعدفعلعلىهوالذي
غفق

اللتكلثير
2اأ

إلىجنباتستخدموقدالفعلتعديةلوظيفةقغلصيغةواستخدام

آخرموضعفيذلكذكرناكماأفعلصيغةعلىالمعنىوبنفسجنب

يختلففسوفقغلالمتعدىللفعلاستخدمتإذأقغلأنإال

سيبويهذكروقدمعناها
شيئآ

من
علىفغلتدخولبابفيذلك

فإذاوقطغتهاكشزئهاتقولوقال3أفعلذلكفييشركهالقغلت

ااوقرقئهوقطعئهكشرتهقلتالعملكثرةأردت
4

قطغئهنحوالعملفلتكثيرفغلأنالتكملةفيالفارسيذكروقد

اغئواألزضنؤخزوقالألبواتاوفئخثوكشزئه
6أ

غالبافيهاوالزيادةالبينةكانتوإذا
أنهإالالمعنىفيبالزيادةترتبطما

فيزيادةيقابلهاولمالبنيةفيالزيادةتاتيفقدمطردغيرذلكأنذكر

1

صور
2132يوصف

4841لحجة21

446الكلتاب

446الكلتاب

رصو
4521لقمرا

8ليهملة61

643



ىلمعن
ومن

طغايمظىتخاصونوكاتعالىقولهقراءاتفيجاءماذلك

1اتيستيهيم

افقد
ألفبغيربالتاتخضونأعامروابنونافعكثيرابنقرأ

أبووقرأ
ألفبغيربالياءوحدهعمرو

فيوالتاءواأللفبالتاءتخاضونأوالكسائيوحمزةعاصموقرأ

2مفتوحةذلككل

كانالفارسيفقال
معنى

الالمشكلينطعامعلىتحضوناال

نتامرو
به

الغطيييالئتائؤمنةكأنةاألخرىفيقولهوحجتهعليهتبعثونوال

3أاليستيهطغايغقىيخفنوكا
ومن

تتفاعلونعلىتخاضونقرأ
من

هذا

كقولههذاعلىتتفاعلونيكونوالتتفاعلونتاءفحذف
ة

4

وقاتخاززثإذا
خززكايى

رسو
988لفجرا

073خالويهابنوحجه62ألالفراء3معانيوانظر586والسبعه6014الحجه2
د

اعراب

2والنثرواإلمالء371539والتيسير2273والكلشف5901النحاس
واإلتحاف004

ومعجم2806906
القراءات

5483

963343الحاقة
صور

من
لعمرووالببتالرجز

بن
ألرطاأوالعاص

نخازرالةاللسانصاحببفولصهبهبن

ويمينهبمؤخرنظر
ومافقولهالخزراظهارهواليتاطفينامعأقكر

خزرمنى

دعاماوذلك4632اخزداللسانواصتحمالهالخزراظهارههناالتخازرأنعلىيدلك

الحضاظهاروهوالببتفيالتخازرمئلليساآليةفيالحضأنيقولأنالىالفارمي

172والمقتضب496تابالانظرالحقيهغوليس

743



لمفإذاالحضبهموليسالحضيظهرواانعلىيبعثونالأنهم

معنىكانهذايجز
ئخضونتخاضون

تخاضونأنالفارسييرىوفيما
بمعنى

فيالفراءذكرآتخضون

صاحبعنهنقلوكلذلكمختلفمعنىصيغةلكلأنالقرآنمعاني

وقرأالتاءوفتحباأللفوعاصماألعمشقرأفقالالفراءعبارةاللسان

ويئهئونآويخضونالبصريالحسنوقرأتخضونوالالمدينةأهل

بعضهمأقرأوقد
ئخاضونكانصوابوكلالتاءبرفعئخاضون

يحضىتخاضونوكانبإطعامهتامرونتخضونوكانئخايخطون

بعضابعضكلم
اا

2

إليهذهبوماالفراءرايإلىالباحثويميل
معه

إلىاللسانصاحب

التفريق
وجعليطيقالماالمعنىلتكليفداعيوالالصيغتينمعنىبين

واحدبمعنىالصيغتين

ومن
بينمراتعدةوردتالتيالصرفيةالخالفات

الخالفالقراءات

علىالسبعةالقراءاتفيالمضارعفيهجاءمامثلوذلكاألفعالطأبنيةفي

يفغل
و

أغيياءآلخايللخسمبفئملىتعاقولهقراءاتفيذكرهماوذلكيفجل

ين
اكص
خيرثآفملغلتلىألنينكروآآللتايخستتنوشلىتعاوقوله3أ

4يهتم

6014لحجة11

763حضضواللسان162للفراء3القرآنمعاني2

ا3
صور

2372لبمرة

4

سور
3871عمرانا3ال

843



قد
وأبوونافعكثيرابنقرأ

وسئهميخوالكلسائيعمرو

القرآنكلفيالسينبكسريمتنأتخأ

يخسئفموحمزةوعاصمعامرابنوقرأ
السينبفتحيحضتبىو

القرآنكلفي

حكالهفيماالفارسيفقاال
عن

زيدأبي
يح

وآحأحتحئهالشئءبث
يمئه

وحكلىخشتانا
سيبوبه

أيضا2
خ

بيويحيحشمايمب
اا

ذكرثم3

ألنالقياسعلىالتيهيالسينبفتحتحشحاقراءةنالفارسي

نرقمثليفغلعلىالمضارعكانخيشانحوقجلعلىكانإذاالماضي

يشزبوشيربيفزق
وشذ

يح
4أخرحروفيفييفجلعلىفجاءيسث

والكلسر
حسن

لمجي
ه

الشمغ
كانلمانبه

شاذا
عن

القياس

بلثؤآؤخىتعالىقولهفيجاءماويفغليفجلعلىمضارعهجاءومما

آللجنىآبكنخلاإلى
بن

انجنال
ليو

6بغبرشونثمجنرؤبماالؤبن

والتيسير1713والكشف301خالويهاينحجةوائظر191والسبعة2204الحجة1

ومعجم1754واالتحاف1واإلمالء463607
853الفراءات

أل80لكابانظرا2

2204لحجة31

وضدعصفورابنيقول4
من

نعمنحوالعينبكلسريفيلعلىمضارعفجاءشيءقيل

وينيم
يحسبيستخ

وشرح902ألالمقتضبوانظر1671التصريففيالممتعول

134التصريف

2304لحجة1

6

رسو
6186لنحلا
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قد
الراءبضميعزشونأعامروابنبكرأبيروايةفيعاصمقرا

بكلسريغيرشونعاصمعنحفصوروىالرابكسرالباقونوقرأ

االراءا
1

قائألالفارسيفعلق
ومثله3ويغرشيجرشىلغتاناهماا

يح
ئمر

مماءشيكلعبيدةأبوقالويفشقيمقويفويعكفويعيهفويحشر

ايعيرشفيوالكسرالضموحكيعريشفهوعرش

مثألأيضاذكركما
من

السئماؤاتفيذتزكنايكالنأالتعرمثتعالىقولهفيذلك

وكا
ني

4آألزض

وحدهالكسائيفقرأها
اإلنعرلحة

عنه

الباقونوقرأالزايبكسر

ااالزايبضميعزث
6

أنأيضاالفارسيفقال
زويخثييخشزومثلهلغتانويعيرثيعزب11

يمقويفويعكفويغيهف
ويفشق

وهو
اكثيرا

الحجة1
473والسبعة567

وانظر
ة

والتيسير1574والكلشف293زرعةأييحجة

ومعجم2681واإلتحاف2172واضثسر501
362القراءات

يعيرشونأناألخفشجمر2
و

ويحشرويحشرونبطشنبطشلئهوىلغتانيعزشون

وينفمويحكلفويعكف
وينكل

هـ

2903لألخفشالقرآنمعاني

الحجة3
56777

سباسورة
433

صباصورة
433

21والكلشف686لنحاسااباعرنظروا625لسبعةوا66لحجةا6
0

831والتيسير2

ومحجم2582والنشر
القر

م

4801ات

66الحجةايم

053



من
تشتركالتىالصرفيةاألبنية

بين
والمكانالزمانواسمىالمصدر

لملثترتعالىقولهقراءاتتوجيهعندالفارسيذكرهما
طتئواتتاآقلكتائآقزى

1ئؤجمذالتقليههمؤضقنا

2نابآقإلقيم6التضمهللثشتهتقاتاتعالىوقوله

والالمالميمبفتح3قهدكهمبكرأبيروايةفيوحدهعاصمقرأفقد

آهلهقفقكشهذناقاالنملوفيالثانية
مئلها

لقفيكهمأأحفصعنهوروي
و

فيهماالالمبكسرآفإلأقفيك

الففقيههمالباقونوقرأ
و

آفلففقك
ااالالموفتحالميمبضم

4

الفارسيفقال
أبيروايةعن

رب
عاصمفقولاعاصمعن

القهقيههمأ
قولعلىيكونمصدر

من
إلىمضافاهلكثعذى

المفعول
القهييههمأعاصمعنحفصوروايةبه

و

الروايةقفيكأ

منعينهيالتيالالموفتحاألولى
جاءوقدواشيعأقيسمقلك

المصدر
من

وقال6تزجكمإدىقالالعينبكسزيفجلقغلباب

1

سور
8195لكلهف01

2

صور
7298النمل

عور
8195الكلهف

الحجة4
722خالويهابنوحجة841الفراء2معانيوانظر393والسبعة5651

213والنشرواإلمالء901354والتيسير256والكلثحف315النحاسالعراب

ومعجم2812912واالتحاف
361القراءار

األيةهذعنوقالهلكاللسانوهالكآوقنكالفنكاليهبكهلكمنظورابنيقول

هملتفيوجعلناوحلعزوقوال
أجألهالكلهملوقتأيموعدا

ومن
التفتكلهبمقرأ

01505ملثهالالنإلهحهمنمعنا

منهيفغلعمااالسمأرادفمناأليةهدهعنالفراءوقال
مفبآلكلسرالعينمكلور

ومن
أراد

المصل
ر

المضيمثلالعينفتح
ب

والمذةوالمضرب
ب

معانيوالمفروالمعروالمذب

84اء2الفر

355عمراناكلصورة6

153



واألولالكيلويريدونمكيلئركفيماوقالواالتجيفيأغيىالوظثؤتس

وأوسعاكثر
اا

2

قهيكبنيةأنالفارسيفيرى
و

أنهاعلىالقراءتينفيقفقك
مصدر

يرىكانوءان
أنالزجاجويذكرواالستعمالالقياسفيممثرالفتحأن

مصدراتكونبالفتحقفتك
و

أومكاناسمتكونبالكسرقفيك

رمان

علىقطقعالمكانأوالزماناسميصيغةعلىالمصدرفيهجاءومما

قفغلوزن
من

وذلكيطفعطقع
من

4اقخيرتطلعيرمحتىصتقائمتعالىقوله

الالمبكسرقطيعالكسائيقرأهافقد
عنعبيدوروى

أبي
عمرو

الالمبكسرفطبعأ

وأبووعاصمونافعكثيرابنوقرأ
وحمزةعامروابنعمرو

ااالالمبفتحفطفعأ

الفارسيفقال
عن

بهاالمقصودإنوالكسربالفتحبالقراءتينقطقع

الفارسييقولالزمانبهاالمقصوديكونأناحتماليذكرولممصدر
حتىقولهفيالقطتع

المعنىأنذلكعلىيدلمصدرالفجحمطقع

2222البقرسورة

الحجة2
5751

الزجاجمحانيانظر
3792

795القدرصورة4

الفراء3معانيوانظر396والسبعة6724الحجة
473لولهخاابنوحجة082

د
اعراب

واإلتحاف2304والنشرواإلمالء571547والتيسير2583والكلشف6النحاص
القرومعجم2126

م
5344444ات

253



الحاجققذمنحوفهذاطئوعهوقمتلمألىطلوعهوقتحتىهيالئم

المضافحذفتقديرعلىزمانافيهالمصدرتجعلالئجموخفوق

مصادرأنكماالالميفتحأنفالقياسكذلككانصماذاالمطقعفكذلك

فاماوالمخزجالمقتلنحواالعينمفتوحيفغلفغلمنكانماسائر

فألنالكسر
من

كسرقدماالمفغلعلىتكونأنينبغيالتيالمصادر

كسروكذلئا2اقتجيفيىأغيىوشحألؤوقولهالقكبروالقعجزعالهنحو

أنتوجيههفيذهبفالفارسي4الفتحالقياسكانوإن3الضطيع

يرىكانوإنمصدرانوالمطيعالمطتعالصيغتين
الفتحالقياسأن

ومن
الصرفيةالخالفات

بين
القراءاتاختالفالسبعةالقراءات

بين

والجمعاإلفرادصيغتي
ومن

مجموعةأومفردةجاءتالتياألبنيةأمثلة

ومنمتعددةمواقعفيالفارسيذكرهما
االختالفأمثلة

وقوعبين

االسمفيالعربآثرتويخرحيدخلمثلالعينمضموآيفغلكانذاالفراءيقولا
منه

والمصل
ر

57671الطرفنزهةوانظر841941للفراء2القرآنمحانيالعينفتح

2

صور
2222البقرة

المفغلالبابهذامنوالمصدروالمكالنالزماناسميفيالقباسأنبهرأنبحدالفراءيقول

أحرفاأناالبالخصووالمكالنالزماناسميعنقالبالفتح
من

كسرألزموهااألسماء

مفجلفيالعين
من

والمجيرروالمفيرقهوالمسقطيرقوالمثوالمغربوالمطلعالمسجدذلئا

والمرنجقبكلنوالم
كوالمنبسئقزفقمن

عن
عالمةامرقجعلواوالمنبتينشكننك

48849الكلتابوانظر8494الفراء2ععانيللمصدرعالتوالفتحلالسم

المقصوديكلونقدأنهالباحثويرى
من

مصدرآوليىزماناسممطيع
الفارصيكدكما

وانظر6724الحجة4
509سيبويهجملشرحة

353



جاءماالسبعالقراءاتفيالجمععلىوورودهااإلفرادعلىمرةلكلمة

فذكأنتعالىقولهفي
1للشإكلناياتوإصقيئوشفطيئ

واحدةللشائلينأايةكثيرابنقرأفقد

2جماعةللشائلينأآياثالباقونوقرأ

أنالفارسيفذكر
ا

وجه
ذلكويقويآيةكلهشانهجعلأنهاإلفراد

ؤخقناقوله
بن

أيئؤأئهتزيتم
أنيجوزرادهانفعلىمنهمواحدوكلفافرد3

فافردآيةفيهيقال
مع

كلأنعلىوجههفقدالجمعأما4ذلك

حالي
من

آيةأحواله
اذلكعلىوجمع

حولالقراءاتفيهااختلفتالتيالمواضعفيدائماالفارسيونجد

يكلونالحاالتهذهمثلفيدائماالمفردوأنمفردةأومجموعةورودها

مقصودا
السابقالجمعقراءةتوجيهذكرفقدالكئرةبه

علىوجمع

ااالكلثرةعلىيقعاإليجابفيالمذكورالمفردأنعلىذلك
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صور
217بوسف

291خالويهاينحجةوانظر483والسبحة4693الحجة2
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السبعالقراءاتاختالفآخرمثال
بين

تعالىقولهوالجمعاإلفراد

قنكأتقى
ت

ؤأخاطتسصية
ي

تفيدباإلفرادالقراءةأنوذكروعاد1ظيسة

أيضاالكئرة

وحدهنافعقرأفقد
خطيئائة

ااواحدةخطيئئةأالباقونوقرأ
3

ااإلفرادلقراءةتوجيههفيالفارسيفذكر
وأخاطتقولهفاما

به

كافتوإنتجمعولمالسيئةأفردتفكلمامفردإلىفمضافخطيئئة

لمأفردتهإذاوأنتالخطيئةتفردانينبغيفكذلكجفعاالمعنىفي

إنالتنزيلفيانترىاالمضافاكانوإنالكثرةعلىوقوعهيمتنع

3لخضوتاائإلكعدزايغقة

ء

اوالكثرةالجموععلىيقعإنماناإلحصاء
4

القراءتانتختلفوقد
بين

معنىوتؤديانوالجمعاإلفراد
واحدا

ألختتناذرجتعالىقولهقرأءاتتوجيهفيالفارسيذكرهمامثلوذلك
نيهت

الضتئخونافقلث

218البقرسورة

65والتيسير1942والكشف38خالولهابنوحجةوانظر261والسبعة2411الحجة8

ومعجم1004واإلتحاف2أل8والنشر
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2911لحض1
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جماعاذزياتهمأعامروابننافعفقرأ

ااواحدةذزيتهمأالباقونوقرأ
1

فالواحدواحداوتكونجمعاتكونالذرية11الفارسيفقال

ليضتقوله
ين

فدكك
د

لة
ليقمتبمنزلةفهذا2

ين
لملى

و
3يرئيىكيا

ذريةقولهعليهايدلوالجماعة
فكماجمعفمنضيغافا

جمع
أسماء

الجمع
ومن

لم
الجمعأسماءتفردفكماالمعنىفيجمعاكانمايجمع

ااتجمعوال

القراءاتاختلفتوكما
جماءتوأخرىاإلفرادعلىجاءتقراءةبين

وردقدالجمععلى
الخالف

بين
صيغاختالففيالسبعالقراءات

أتاتعالىقولهالجمعفيالقراءاتاختالفمثلوذلكالجموع
ال

ظييماآين

6فبأستوؤقن

والسبعة664الحجة
والكلشف917النحاصواعراب003خالويهابنحجةوانظر045

4571القراءاتومعجم204واإلتحاف21372والنثر141والتيسير2712

2

صور
383عمراناال

9156مريمسور

9النساء4صورة4

دا66لعض1

6

صور
3435خرفلزا
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آشوزةقرأفإنهحفصروايةفيعاصماإالآشاوزةقرأوكلهم
اا

1

بنيةلهكليهماومفردالجمععلىكليهماالبنيتينأنالفارسيذكروقد

عنتختلف
ليمقاءمثلوهيالجمعاناختلفذلكوعلىاألخرى

ويخوانوآززةىازاروأشمية
وآخونة

اا
2

وقدوزتايرقةطيايشةنحوبالمعرباتيلحقماحدعلىفيهفالهاء

واإلسواروقشاجمقةوقشغمصياققةنحوالمعربةالهاءهذهلحقت

وهومعرب
كالفارس

فآشوزة
أنهاالفارسييرى

أساورةاألخرىالصيغةأماديمؤارجمع

جمعوكالهماإسوارجمعفهي
تفسيرهفيالرازيالفخرذكروفدلمفرد

حدإلىالفارسيقالهمامايشبه
4كبيز

ويرى
أشاوزةأناألخفش

جمع

يرىفهوالجمع
جمعزةأشيىان

وأشاويىإشؤار
جمعة

أشوزة

أما
جمع

وأنالمصادرتجمعقدأنهالفارسيذكرفقدالمصادر

سيبويهيقولضروبهااختالفهوجمعهاإباحةفيالرئيسيالسبب
ا

يجمعجمعكلليسأنهاعلم
يجمعمصدركلليسأنهكما

وانظر785والسبعة6151الحجةا
ة

األخفشومحاني53الفراء3معاني
2374

ل
عراب

ومعجم68أل2تحافلوا2963لنشروا151لتيسيروا2952شفلوا618لنحاسا

4953القراءات

6151الحجة2

6151251الحجة

41022الرازكلياالفخرتفسيرانظر4

األخفشمعانيانظر
2472
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الفكرتجمعالأنكترىأالواأللتابوالخفوموالغفولاألشغال

االجميععلىيقعاسمكليجمعونالأنهمكماوالنظروالعلم

تجمعكماضروبهااختلفتإذاتجمعقدوالمصادرالفارسيويقول

األجناسسائر
اا

2

وهيمجموعةمصادرجاءتقدأنهوذكرآخرموضعفيتوشمعثم

بقولواستشهدالخفوممثلوذلكواحدضربعلىتكونالتي

الشاعر
ة

3

فى
ونضنربنيبنالالشقانجزتفتتفيرفغآلقؤابمحلوممن

بي
4

إلىلجأقدالصرفيةتوجيهاتهفىأنهالفارسيتوجيهاتفيونالحظ

فقدالنحويةالتوجيهاتفىنراهماغيرعلىوالنادرالقليلعلىالقياس

الخروجعلىفقاسالقياسعنخرجمماعليهمقيساأحيانااستخدم
عن إبئضمنآلئكئيأب2لؤتمتعالىقولهفيتوجيههخاللفيوذلكبإلقيا

3916الكلتاب

449لحجة31

البيت3
من

شواهدفيالمفصلوالمعجم21641العربلسانئواتهفيلجريرالشيط

جمعوهوحلوآفيهوالثاهد2474الحرييةاللغةشواهدومعجم2474النحو
المصدر

49داالحئ

11501دهورصو
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الياءحذفعلىعلق
من

يأقه
فيلهاعاصمحذفوأمافقال

استعملمابمنزلةوالوقفالوصلفيجعلهافألنهوالوقفالوصل

محذوفا
اديىواليكلمنحويحذفأنالقياسفيينبغييكلنلممما

الياءحذفوافكذلكوالوقفالوصلقيونحوههذاحذفوافلما
من

يأتا
افيهما

1

بعضروىفيماقوئمقالوقدقولهمثلوذلكالقليلعلىقاسوقد

ياتيأتىفييينالبغداد
ت

2وأنشدوكذابكذا

زيبآكليت

منقياصعلىوهذا
حذفاالهمزةحذف

كماعلةحرفكانحيثمن

حذقا
من

االمعروفوالبالكثيرذلكوليسكوكلوفزخذ
4

نهايةفيذكركماقليلةجاءتصرفيةأبنيةعلىالفارسيقاسفقد

وجههاأنهإالالتوجيه
من

القياس

4873لحجة1

قطعة
منببتمن

ونمامهالقاكلمجهولالطولل
ة

لت
يضيزهاثيءزيدأئاسوصلجماعةليوانذهمزيلاكللي

قولهالييتفيوالشاهد
ت

أتيالعربلسانلغةهيوقيلليائتيدلي

النحوشواهدفيالمفصلوالمعجم79القناعةوموائد693التصريفوشرع441

1693الشعرية

اللسانفيونقلها44العربلسانانظروكلوئزخذ
جنيابنعن

الحجة
5432
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عليهبالمقيسياتيقد
من

فيقليآلكاندمانأصلهإلىالمردود

جاءقدالنسبإنعليأبويقولالقياس
منه

علىوتركيغيرلمما

عميرةلمالىسليقيقةشلإلى2اإلضافةفيقولهموذلكأصله

معمغيرغيرفجاءعميريكلب
النسبفيلالسمالالحقينالتغييريق

األصلعلىحلئجاءفكذلك
مع

الالسمالالحقينالتغييرينهذين
3

الصرفيةاختياراته

ومن
الصرفيةتوجيهاتهفياختياراته

بين
فيهااعتبروالتياألفعالأبنية

للمعنىأخرىعلىورجحهاصيغةاختارفقدللترجيحأساساالمعنى

الصيغةتؤديهالذي

منوءاخراجهااأللفإلحاقهفياختلفوااأنهمالفارسيذكرفقد
قوله

1هؤاغذتاوإذتعالى

و

ؤاغذتاكئمإ

أبوفقرأ
ألفبغيركلهذلكفيوحدهعمرو

هوحدفهاوعدموفغولةوئغيلةقييلةياءبقاءأنذكرالفارسيأنالرغمعلى
أنهاالاألصل

يرى
التكلملةفيالفارصيفيقولاألصلفيرعلىجاءالقياصأنأكاالقاسهوالحدفأن

عتئنقولشنوءةوكدلكوجفنيحتقيتقولوجهينةحنبفةنحواألسماءالىالنسب

منشيوقإلشدشتحئمثل
الياءتحلففلمهدا

منه
وفيفتيركلطكللبعتيرفيقالوا

542التكملةتصتقيالثليقة

النسبأى2

أ
الديالمحدوالفمئالنسبةبابفيفبقولفباسبةلشتالنسبباءحدفنصببولهسى

طيهو
ير

خزاقةئتيحوفيئقييكلناتهئقيموفيفذلئفذيلفيقولهمقياص

ثقثقيفوفيئتجئ
ه

3533الكلتابفئ

4

صور
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باأللفكلهذلكالباقونقرأ
اا

1

قدتعالىاللهأنثبتقديقولأنؤاغذتاأقرألمنالحجة11فقال

كان
يخلوواللموسىوعدمنه

منموسى
وعدمنهكانقديكونان

أو

فيإشكالفالوعدمنهكانفإنيكنلم
وجوب

طحوإكلبواعدناالقراءة

يكن
كانمافإنوعدمنه

منمنه
والوفاءإلنجازهوالتحزيالوعدقبول

الوعدبمنزلةكانكذلككانفإذامجراهويجريالوعدمقاميقومبه

منالتواعدلثباتبواعدناالقراءةخشنحكمهوفيمثلهكانوإذا

2الفاعلين

رأينفسوهوالمعنىعلىاعتماداباأللفالقراءةالفارسياختارفقد

الذيالنحاس
واألخفشالزجاجوكذلكواختارهاالقراءةنفسحسن

بينيفرقلم
فيوالمفسرينالنحاةآراءالقرطبيذكروقد3البنيتين

منمنهمأنفذكرالنحاسرأيوذكرالبنيتين
التيباأللفالقراءةأنكر

ومنهمالفارسياختارها
عبيدأبو

4

ومن
بيناختياراتهأمثلة

توجيهعندذكرهمااختيارهمعلألاألفعالأبنية

يمتطؤتنأقالتعالىقولهقراءات
الصحآلونإالريهإزخمةين

وامشف2النحاصواعراب67خالويهابنحجةوانظر451والصبعة265الحجة1

55والتيسير1932
ومعجم2352واإلتحاف2212والنشرواإلمالء38

1891القراءات

واإلمالء62138النحاساعرابوانظر266الحجة2

األخفشمحانيانظر
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33الالقرطبيتفسيرانظر4
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قد
منوحمزةعامروابنوعاصمونافعكئيرابنقرأ

يقتط

القرآنكلفيالنونبفتح

أبووقرأ
عمرو

والكسائي
ومن

النونبكسريقيط

قرأوكلهم
1النونبفتحقتطوامابعدمن

ينقئميقمومثلهلغتانيقتطوقيط2يقيطقتطإنالفارسيفقال

لغتانييقموتقم
و

قولهفياجتماعهمذلكعلىويدؤأعلىيقتطان

ااقتطوامابعدمن
4

ساوىوقدالجمهورالجتماعوذلكبالفتحيقتطالفارسياختارفقد

الزجاج
بين

القراءتين

الصرفيةالخالفاتتاتيكما
بين

التعبيرفيتشتركالبنىلتجعلالبنى

عن
أكر

الفارسياختاروقدمعنىمن
بينمن

علىجاءتالتياألبنية

مامثلكليهماالمعنىواحتملوالمكانالزمانواسميالمصدرصيغة

الحجة
األخفشمعانيوانظر763والسبعة574

374النحاسواعراب2083

و
2771871إلقحافوا2203لنشرامالء327لوا30لتيسيروا3أل2لكلشفا

ومعجم
2535اتالقرلي

ألنهافقاليقيطقراءعلىاألخفشعلق2
من

يقئلمثليقئطبعضهموقاليقنطقنط

لالخفسالقرآنمحانييغتئكيتمثلويقنط
208

بفتحكايفغعلىمضارعهفجاءشيءالالمالصحيحفغلمنشذقدأتعصفورابنذكر

187التصريففيالممتعيركنوركنيقنطقنطوهوالعين

الحجة
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خقناأئهوكةتعالىقولهفياء
تنست

الفإلغقىاشتمليالكزوا
قةتتنززقهمقا

1آلفغايم

لئئأئإخقنالىتعاوقوله
تن

تئى
3ئت

113صيكؤه

جميعاالحرفينفيالسينبكسريمكاقئوالكلسائيحمزةقرأفقد

كجميعاالحرفينفيالسينبفتحقثشكاأأالباقونوقرأ

يخلوالألنهافأولىالفارسيفقال
من

أومصدرايكونأن

قتلنحويفغلقغلعلىالفعلكانإذاالعينمفتوحوكالهمامكانأ

ااققتلناوهذاققتأليقئل
4

قئشكالالفتحقراءةفيالفارسيسوىفقد
بين

بهاالمقصوديكونأن

كليهماتحتملالصيغةألنالمكالنواسمالمصدر

قائألعلقفقدالكسرقواءةفيأما
ووجه

قدأنهالكسر
يجئ

اسم

المفجلعلىالمكان
من

منهووإنماالمطيعنحوالنحوهذا
طقع

والمسجديطفغ
من

أيضاشذمماهذايكونأنفيمكنيشخذشخذ
عن

2243الحجسورة

16ه
سور

227لحج

الحجةك
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003
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ا1القياسغيرعلىالمكاناسمفجاءالجمهورياس

الكسائيولعلالاال
سمع

ااذلك
2

ينكرولمالقياسعلىلكونهاوذلكالفتحقراءةالفارسياختارفقد

شاذايراهكانوءانالسمععلىجاءما

بنيةالفارسيفيختارالجمععلىكلهاوتاتيالقراءاتتختلفوقد

فيذكرهمامثلوذلكالصرفياختيارهويعللاألخرىعلىصرفية

يئلتنفلتعالىقولهقراءاتتوجيه
آليإليكم

تن
3األستزىده

أبوقرأفقد
وحدهعمرو

أيديكمفيلمنفل
من

باأللفاألشارى

الباقونوقرأ
من

اآلشرىأ
ألفبغير

اا
4

ىالالوقتفي1
اسبهاالمقصودقكلونأنمنشكاتقعلصيغةفيعليأبوفيهأجاز

3
أو

يئلمالمصدرأوالمكالن
ر

الكلسرقراءةفي
من

ب

علىمكاللةاسميكلونأناحتمالاالك

فقطالثذوذ
ذقدوهو

ر
أنهماالقالكماالفتحفيهاالقياصكانوالةانهالتكلملةتابهفي

البناتلموضعالمنبتفقالواالباباطفيالمكالناسمسرواقدكما
يبتنبتعنوهو

725التكلملةالطلوعلمكالنوالمطيع

أفهمأيضآذكرفقد
فيالمصدركسروالىة

ه
أتيكقولهموذلكالبابا

الشسىمطيععند

492592البحثاطفيبالكلسرمطيمتعالىلقولهتوجيههينظيمكلذلك725التكلملة

الحجة3
571671الصرفعلمفيالطرفنزهةوانظر5872

سور
األنفال

807

والنشر694والكلشف371خالويهابنحجةوانظ903والشعةأل436الحجة
1
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2082نراءاتةومحجم248واإلتحاف
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11قائالالفارسيعلق

أقيسآضرى
من

األشازى
انوذلك1

قجيلأسير
كانومامفعولبمعنى

المفعولبمعنىالذيفجيلبابمن

يجمع
لكنهكذلكفعوآلأنكما2والتاءباأللفوالوالنونبالواو

يجمع

وعزجلوقالوقتلىوقييلوتجزخىتجيريحنحوقغقىعلى
غقيكمكيب

اقضص
انن

ت
ال
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فىإياهلموافقتهوذلك
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فيه

وأعيئوا
اكارهونلهوهمبه
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الكثرةاألوللسببينوذلكالجمعصيغتيإحدىالفارسياختاروقد
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المعنىموافقةهو

الصرفيةالفارسيلتوجيهاتاألمثلةبعضسبقفيماالبحثعرض

الصرفيةالتوجيهاتبعضنفصلأنفيهاحاولناوالتي
عن

التوجيهات

منكثيرفيوحدهالصرفعلىاعتمادهإلبرازالنحوية
وذلكتوجيهاته

منيعدمما
تستلزمالتيهيالدراسةمتطلباتأنإالبمكالنالصعوبة

وجدناهقدالتامالفصلأنإالالمدروسةالمادةتناولعندالفصل

فيالزيادةأنكماالمتعديالفعلبنيةغيرالالزمالفعلفبنيةمستحيأل
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التركيبداخلنحويكعاملالفعلطبيعةتغييرفيتتسببقدالزيادة

النحويوالعملواللزوموالتعدي
والبنىالنحوعلممباحثمن

الصرفية
جمعجوازأنكماالصرفمباحثمن

أوالمصدر
يتوقفامنعه

التركيبداخليؤديهالذيالمعنىعلى

كبيرادورالعبالمعنىأنالصرفيةالفارصيتوجيهاتفيويالحظ

منكثيربنيةبينعالقةفهناكالتوجيهاتهذهفي
ومعناهاالمصادر

منكثيربنيةوبين
يعدبالمعنىالواضحاالهتماموهذاومعناهااألفعاله

من
الفارسيتوجيهاتمعالمأهم
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الخالفات
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المدخالفاتمثلالقراء
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والروماإلمالة
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فييدرجونهاالنحاةكانوإنالمباحثوهذهواإلدغاموالقلب

الباحثأنإالالصرفعلممباحثختمؤلفاتهم
يرى

أنها

وهذهالصرفيةوليستالصوتيةالمباحثإطارفيالدراسةتستحق

التيالخالفات
من
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عليأبي

الحجةفي

ب
الحجةكتابإن

العميقةالمنطقيةبالمناقشاتيزخركتابوهو

عنينمالمبكرةاإلسالميةالعصورفيوهو
لمؤلفهالعلميالنضوج

كثرلغويةلدراساتوبدايةإرهاصايكونوأنالبذكانوعصره

تعتمدالتيالحقولفيوخاصةوعمقأنضوجا
المنطقعلىأوأل

علمأوالداللةبعلمتتصلالتيوالمباحثالنحوأصولمثل

أنوالحقيقةذلكإلىيشيرالاللغويالبحثواقعأنإالالمعنى

بالثراءيتميزانالاللغويةالدراسةفيالحقلينهذين

ج
تبدومؤثرةرائدةموسوعيةجةشخصالفارسيعليألبيكان

كثيرعلىمباشزوتاثيزواسعصدىلهاكانكتابهفيجليةواضحة

من
القراءاتتوجيهكتبوبخاصةبعدهجاءتالتيالمؤلفات

اللغةفيوبروزهالمعروفةمكانتهجانبإلىهذاالتفسيروكتب

وأصولهوالنحو
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ماينقل
سمع

أو
ومنهجوافقهأومذهبهخالفسواشلهروي

حتىالنحويةللقاعدةواحترامهباألقيسةاعتدادهشدةفيالنحوي
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صحيحةروايةحسابعلىولومخالفتهااألحيانبعضفييرفض

أداتينألهمبامتالكهالمفسرومنهج
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معرفةوهماالمفسرأدوات

منهججانبإلىواإلدراكالفهموسعةوأسرارهاالعربيةأحوال

المناظراتاصطناعفيالكلالموعلموالفالسفةالمناطقة
د

ابراز

الخصمإلفحامواالستداللالمنطقيةوالمناقشةالعقليةالحجج

5

األصولهجانبإلىللقراءاتتوجيهاتهفيالفارسيعليأبواعتمد

أصوألالدراسةهذهبهاتختصوالتيالصرفيةوالقواعدالنحوية

أخرى
علمماعلىأوشرعيةأحكامعلىبعضهايعتمد

من
أمور

بترجيحالروايةعلمعلىأوعقديةأصوليعلىأوبالضرورةالدين

قرأماعلىأوآخرعلىطريق
به

إياهامرجحاالسبعةالقراءممثر

قرأماعلى
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ماعداهمعلىالمدينةاهلقراءةمرجحاأواألقل

فيبهااستدلأوالتوجيهفيعليهاإعتمدالتياألصولهذهوكل

بابهافيمستقلةدراساتتستحقللترجيحكدليلاألحيانبعض

و
أوالسبعةللقراءاتعليأبيتوجيهاتفييالحظ

إليرادتعرضهعند

يرجحقدإعرابيةأوجه
حججإيرادفيجهدايالوالفهوأحدها

بالحججغيرهرجحالذيالوجهتاييدأورأيهخالفالذيالرأي
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أكلثرعليألبيكان
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فيمجاهدابنموقفإراءموقف
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بسبب
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الفارسيعندالقياسأهميةيبرزمماوذلكبالقياستتعلقألسباب

وولعهبالقياسشغفهوأن
به

للصوابمجانبأموقفايتخذجعله
و

عليهيؤخذ

ح
ذلكيظهركماالشاذةبالقراءاتكثيراالفارسيعليأبواستشهد

من

وقدالفارسيأنإالالقراءاتبهذهبهااستشهدالتيالمراتعدد

كان
علىحريصاوكانالسبعةالقراءاتإسنادفيودقيقاحريصا
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أنهإالالسبعةبالقراءاترفتهمعمنيقتربعلماالقراءاتبهذه
من

األسلوبأنغيرالقراءاتهذهبحجيةيعتدعليأباأنالواضح

بهعرضالذي
إلسنادفيهيهتملموالذيالقراءاتلهذهالفارسي

ومرتبتهابمكانتهايليقيكنلمالرواية

عرضهبدليلالبغداديةالمدرسةإلىينتميممننفسهالفارسييعذالط

إليهممنتمغيزآلرائهم
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التيبالمهمة
من

النحوعلموضعأجلها
وجميع
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من
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الخانجيمكتبةهارونمحمدالسالملعبدونشرهاالنصوصتحقبة92

الف
شء

م5991السادسةالطبعة

تحقيقاألندلسيالغرناطييوسفبنمحمدحيانألبيالنحاةتذكرة03

األولىالطبعةبيروتالرسالةمؤسسةالرحمنعبدعفيفالدكتور

البالغةوأساسالمنيرالمصباحطريقةعلىالمحيطالقاموسترتيب13

م0891الثالثةالطبعةللكتابالعربيةالدارالزاويأحمدللطاهر

عالمةطاللللدكتوروالكلوفةالبصرةمدرمشيفيالعربيالنحوتطور23

األولىالطبعةبيروتاللبنانيالفكردار
م3991

كليةدكتوراهرسالةصبرةحسنينمحمدإعدادالنحويالتوجيهتعدد33

6944رقمالقاهرةجامعةالعلومدار

كتابعلىالتعليقة43
سيبو

الحسنعليألبي
بن

أحمد
الغفارعبدبن

األمانةمطبعةالقوزيحمدبنعوضالدكتوروتعليقتحقيقالفارسي

األولىالطبعةالقاهرة
م0991

لمحمدالمحيطالبحرتفسير53
األندلسيحيانبابيالشهيريوصفبن

م3891ه3041الثانيةالطبعةالفكردارالغرناطي
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بم

البالتفسيرالمشتهرالرازيالفخرتفسير63
بير

لمحمدالغيبومفاتيح

خليلالشيغلهقدمالدينفخرالرازي
محي

الفكردارالميسالدين

م5991بيروت

كاظمالدكتورودراسةتحقيقالفارسيعليألبيالتكلملة73
جمحر

م1891الموصلوالنشرللطباعةالكتبدارمديريةانالمرج

أبيلالمامالسبعالقراءاتفيالتيسير83
عثمانعمرو

الدانيسعيدبن

الدينجمالعليهوعلققرأه
2002للتراثالصحابةدارشرفمحمد

للحسناألمثالجمهرة93
محمدتحقيقالعسكرياللهعبدبن

الفضلأبو

إبراهيم
الثانيةالطبعةبيروتالجيلدارقطامشالمجيدعبدو

للشيخمالكابنألفيةعلىاألشمونيشرحعلىالصبانحاشية04

بنمحمد
ضبطهالشافعيالصبانعلي

شواهدهوخرجوصححه

م7991بيروتالعلميةالكتبدارالدينشمسإبراهيم

العالعبدالدكتورتحقيقخالويهالبنالسبعالقراءاتفيالحجة14

سالم
م7791بيروتالشروقداررمم

قهوجيالدينبدرحققهالفارسيعليألبيالسبعةللقراءالحجة24

الدقاقيوسفوأحمدرباحالعزيزعبدودققهراجعهحويجاتيوبشير

األولىالطبعةبيروتدمشقللتراثالماموندار
م4891

أبهاناديفجالمحمودللدكتورالعربيالنحوفيالنبويالحديث34

األولىالطبعةألدبيا
م4891
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القادرلعبدالعربلسانلبابولباألدبخزانة4
عمربن

البغدادي

6891القاهرةالخانجيمكتبةهارونالسالمعبدوشرحتحقيق

األولىالطبعة

عثمانالفتحألبيالخصائص54
الحميدعبدالدكتورتحقيقجنيبن

األولىالطبعةبيروتالعلميةالكتبدارهنداوي
م1002

شكلهالجرجانيالقاهرعبدلإلمامالمعانيعلمفياإلعجازدالئل64

ياسينالدكتورفهارسهووضعلهوقدمشواهدهوخرجغامضةوشرح

أليوا
بي

العصريةالمكتبة
م2002وتبير

محمدمهديلهوقدمشرحهقيسبنميمونالكبيراألعشىديوان74

األولىالطبعةبيروتالعلميةالكتبدارالدينناصر
هـ7041

أوسديوان84
حجربن

دارنجميوسفمحمدالدكتوروشرحتحقيق

م6891هـ6041بيروتوالنشرللطباعةبيروت

محمدتحقيقالذبيانيالنابغةديوان94
المعارفدارإبراهيمالفضلأبو

تدمصر

05
دإرضيفاشوقيالكتورتحقيقالقرطبيمضاءالبنالنحاةعلىالرد

الثالثةالطبعةالمعارف

هـ0041الثالثةالطبعةالمعارفدارمجاهدالبنالقراءاتفيالسبعة15

أبيلإلمامالدارميسنن25
الفضلابنالرحمنعبدبنالدهعبدمحمد

بن

النبويةالسنةإحياءدارنشرتهالعلميةالكلتبدارالدارميبهرام

وتبير
لبنان

تد

483



5
للدكتورالعربيالنحوفيبالحديثاالستشهادإلىالحثيثالسير

أبهاالرياضيأبهاناديفجالمحمود
م6891ص7041

أخبارفيالذهبشذرات55
الحيعبدالفالحألبيذهبمن

بن
العماد

9791الثانيةالطبعةالمسيرةدارالحنبلي

القادرلعبداللبيبمغنيأبياتشرح65
عبدحققهالبغداديعمربن

رباحالعزيز
و

لبنانبيروتللتراثالماموندارالدقاقيوسفاأحمد

األولىالطبعة
م0891

ألبيالهذليينأشعارشرح75
الحسنسعيد

بن
حققهالسكريالحسين

المدنيمطبعةشاكرمحمدمحمودراجعهفراجأحمدالستارعبد

القاهرة
تد

اللهعبدبناللهعبدبنمحمدالدينجمالمالكالبنالتسهيلشرح85

والدكتورالسيدالرحمنعبدالدكتورتحقيقاألندلسيالجيانيالطائي

هجردارالمختونبدويمحمد
األولىالطبعةللطباعة

هـ0141

لعمرالتصريفشرح95
بن

بنإبراهيمالدكتورتحقيقالثمانينيثابت

األولىالطبعةالرياضالبعيميسليمان
م9991

عليالحسنألبيالزجاجيجملشرح06
بنمحمدبنمؤمنبن

ابنعلي

إشرافالشعارفوازوفهارسههوامشهووضعلهقدماألشبيليعصفور

األولىالطبعةبيروتالعلميةالكلتبداريعقوببديعإميلالدكتور

سيبورجملشرح16
محمودللدكتور

المعرفةدارياقوتسليمان

م2991اإلسكندريةالجامعية
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احمدابناللهعبدالدينلجمالهالنحويةشرءالهحدود6
بن

ابنعلي

الفامحمد
داراإلبراهيمالطيبمحمدالدكلتوروقدمهحققههي

النفائس
ألولىاالطبعةوتبير

م6991

ألبيالنحوفيالدروسشرح36
بنسعيد

المبارك
بن

النحويالدهان

محمدإبراهيمالدكلتوروتحقيقدراسة
االمانةمطبعةاالدكاويأحمد

م1991هـ1141القاهرة

اللبنانيالكلتابدارفيالدراساتلجنةتحقيقعشىاديوانشرح46

الطبعةالمدرسةمكتبةاللبنانيالكلتابدارسليمانكاملبإشراف

اياولى
تد

بنزهيرشعرشرح56
فخرالدكتورتحقيقثعلبالعباسألبيسلمىأبي

األولىالطبعةبيروتالجديدةاألفاقدأرقباوةالدين
م20412891

ليالعفيعقيلبناللهعبدالدينلبهاءمالكابنألفيةعلىعقيلابنشرح66

الهمذانيالمصري
عقيلابنشرحبتحقيقالجليلمنحةكتابومعه

لمحمد
محي

م0891العشرونالطبعةالتراثدارالحميدعبدالديم

أحمدالمنعمعبدتورالدتحقيقمالكالبنالشافيةالذفيةشرح76

المكلرمةمكلةهريدي
تد

أبيماملالسبعالمعلقاتشرح86
الحنيناللهعبد

بن
أحمد

بن
الحسين

حققهالزوزني
ه

محيمحمدحواشيهعلق
القاهرةالحميدعبدالدين

د

بنيعيشالدينلموفقالمفصلشرح96
علي

عالمالنحوييعيشبن

تاريخبدونبيروتالكتب
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بنيعيشالدينلموفقالمفصلشرح6
علي

عالمالنحوييعيشبن

لكتبا
تاريخبدونوتبير

للقاسمبالتخميرالموسوماإلعرابصنعةفيالمفصلشرح07
بن

الرحمنعبدالدكتورتحقيقالخوارزميحسينال
بن

العثيمينسليمان

األولىالطبعةبيروتاإلسالميالغربدار
م0991

زكيكمالأحمدللدكتورواإلصالميالجاهليالعصرينفيالهذليينشعر17

م9691ص9831القاهرةوالنشرللطباعةالعرييالكاتبدار

صحيح27
أبيلالمامالبخاري

بنمحمداللهعبد
إسماعيل

إبراهيمبن

القاهرةالتقوىدارعطاالقادرعبدمحمدتحقيقالبخاريالجعثي

األولىالطبعة
م1002

قلعجيأمينالمعطيعبدالدكتورتحقيقالنوويبشرحمسلمصحيح37

القاهرةالعربيالغددار
تد

لمحمدالشعراءفحولطبقات47
بن

محمودوشرحهقرأهالجمحيسالم

القاهرةالمدنيمطبعةشاكرمحمد
تد

أبوالدينألمينوقراءاتهممناقبهموذكرالسبعةالقراءطبقات57
محمد

الوهابعبد
بن

أحمدتحقيقالسالر
العصريةالمكتبةعزوزمحمد

ألولىاالطبعةبيروت
م3002

العربيةاللغةفيالحملقياسظاهرة67
بين

القدامىاللغةعلماء

الفتاحعبدللدكتوروالمحدثين
حسن

للنشرالفكردارالبجةعلي

ألولىاالطبعةعمانوالتوزيع
م8991

فكيوهانللمستشرقواألساليبواللهجةاللغةفيدراسةالعربية77
مع

فهارسهووضعلهوقدمترجمهشبيتالراأللمانيللمستشرقتعليق
د

م0891القاهرةالخانجيمكتبةالتوابعبدرمضان
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سوسيرديلفردينانالعاماللغةعلم7
يوسفايوئيلالدكتورترجمة

الكتبدارالمطلبييوسفمالكدكتورالعربيالنصمراجعةعزيز

م8891الموصلوالنشرللطباعة

عليالدينلعالءالصرففيالزواهرعنقود97
القوشجيمحمدبن

الطبعةالمصريةالكتبدارعفيفياحمدالدكتوروتحقيقدراسة

ألولىا
م1002

خالدللشيخالعربيةعلمأصولفيالنحويةالمائةالعوامل08
اللهعبدبن

بن
الجرجاوياألزهريبكرأبي

القاهرلعبدمتنينمع
الرحمنعبدبن

زهرانالبدراويالدكتوروتقديموتعليقتحقيقالجرجانيمحمدبن

م13891طالمعارفدار

لحسينالفنتخبالمجيدالقرآنإعرابفيالفريد18
بن

العزأبي

حسنفهميالدكتورتحقيقالهمذاني
عليفؤادوالدكتورالنمر

األولىالطبعةقطرالثقافةدارمخيمر
م1991

النحويالفكر28
عند

مزهرعليللدكتورومناهجهأصولهالعرب

األولىالطبعةبيروتللموسوعاتالعربيةإرالدإلياسري
م3002

لمحمدحديثةصياغةالنديمالبنالفهرست38
بن

النديمإسحاق

قطريدارعثمانعباسناهدالدكتورةتحقيق
بن

الطبعةالفجاءة

ألولىا
م5891

الطبعةاكاديميةالمكتبةحسانينعفافللدكتورةالنحوأدلةفي48

ألولىا
م6991

تاريخبدوندمشقالفكرداراألفغانيلسعيدالنحوأصولفي58

القلمداراللطيفعبدحماسةمحمدللدكتورالعربيةالجملةبناءفي68

األولىالطبعةالكويت
م2891ص2041

883



سيبويهكتاب8
وبنعمربشرألبي

عثمان
عبدوشرحتحقيققنبربن

م3891الثالثةالطبعةالكستعالمهارونمحمدالسالم

والسماعالنحويةالقاعدة88
بين

السيدمحمدإبراهيمإعدادوالتطبيقالنظرية

0088رقمالقاهرةجامعةالعلومداركليةدكتوراهرسالةمنصور

وتوجيههاقرآنيةقراءات98
من

أحمدإبراهيمللدكتورالعربكالم

األولىالطبعةاإلسالميةالحسينمطبعةاإلدكاوي
م4991

النحويالتقديرقضايا09
بين

سليمانمحمودللدكتوروالمحدثينالقدماء

م5891المعارفدارقوتيا

الفكلردارالعزيزعبدحسنمحمدللدكتورالعربيةاللغةفيالقياس19

األولىالطبعةالعربي
م5991

النحوفيالقياس29
الشاذبابتحقيقمع

من
عليألبيالعسكرياتالمسائل

األولىالطبعةالفكردارإلياسمنىالدكتورةالفارسي
م5891

الزبيديجاسمسعيدللدكتوروتطورهنشاتهالعربيالنحوفيالقياس39

األولىالطبعةعمانوالتوزيعللنشرالشروقدار
م7991

ألبيالحاجبابنأماليكتاب49
بنعثمانعمرو

دراسةالحاجب

األردنعمانعماردارقدارةسليمانصالحفخرالدكتوروتحقيق

م9891لبنانبيروتالجيلدار

لعليالتعريفاتكتاب59
بنمحمدبن

لهوقدمحققهالجرجانيعلي

للتراثالريانداراإلبياريإبراهيمفهارسهووضع
تد

عليللشريفالتعريفاتكتاب69
ضبطهالجرجانيمحمدبن

وصححه

جماعة
من

الطبعةبيروتالعلميةالكتبدارالناشرإلشرافالعلماء

ألولىا
م3891
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سيبويهكتاب9
عبدوشرحتحقيققنبربنعثمانوبنعمربشرألبي

م3891الثالثةالطبعةالكتبعالمهارونمحمدالسالم

الكشفكتاب89
وجوهعن

ألبيوحججهاوعللهاالسبعالقراءات
محمد

مكي
بن

الدكتورتحقيقالقيسيطالبأبي
محي

رمضانالدين

م7891الرابعةالطبعةبيروتالرسالةمؤسسة

الكشاف99
فياألقاويلوعيونالتنزيلحقائقعن

وجوه
ألبيالتاويل

عمربنمحموداللهجارالقاسم
فةالمعردارالخوارزميالزمخشري

تاريخبدونبيروتوالنشرللطباعة

الكليات001
أيوبالبقاءألبياللغويةوالفروقالمصطلحاتفيمعجم

عوسىبن
للطبعواحدةخطيةنسخةعلىقابلهالكفويالحسيني

فهارسهووضع
د

الرسالةمؤسسةالمصريومحمددرويشعدنان

م3991الثانيةالطبعة

عبدللدكتورالمعاصرالوصفيوالمنهجوالصرفالنحوفيالكوفيون101

األولىالطبعةعمانعماردارالحمورالفتاح
م7991

بنمحمدالدينجمالالفضلألبيالعربلسان201
منظورابنمكرم

بيروتالفكردارالمصرياألفريقي

أحمدالفضلأبيالدينشهابللحافظالميزانلسان301
بن

علي
حجربن

تاريخبدونفمكردارالعسقالني

وتعليقتحقيقالقسطالنيالدينلشهابالقراءاتلفنوناإلشاراتلطائفا401

عثمانالسيدعامرالشيخ
و

منشوراتشاهينالصبورعبدالدكتور

م2791هـ2931القاهرةاإلسالميةللشئوناألعلىالمجلس

القاهرةالكلتبعالمحسانتمامللدكتورمبناهامعناهاالعربيةاللغة501

م8991الثالثةالطبعة

093



بنمعمرعبيدةألبيالقرآنمجاز01
وعلقباصولهعارضهالتيميالمثنى

الدكتورعليه
بدونالقاهرةالخانجيمكتبةسزكينفؤادمحمد

تارلخ

مجمع701
أحمدالفضلألبياألمثال

بنمحمدبن
إبراهيمابنأحمد

الكتبدارزرزورحسننعيمعليهوعلقلهقدمالميدانيالنيسابوري

العلمية
تاريخبدونوتبير

وجوهتبيينفيالمحتسب801
الفتحألبيعنهاواإليضاحالقراءاتشواذ

عثمان
الكتبدارعطاالقادرعبدمحمدوتحقيقدراسةجنيبن

األولىالطبعةالعلمية
8991

أبيللقاضيالعزيزالكتابتفسيرفيالوجيزالمحرر901
الحقعبدمحمد

بن
غالب

بن
محمدالشافيعبدالسالمعبدتحقيقاألندلسيعطية

األولىالطبعةالعلميةالكلتبدار
1002

القرآنشواذفيمختصر011
من

جبنشرهعنيخالويهالبنالبديعكتاب

تاريخبدونالقاهرةالمتنبيمكتبةبرجشتراسر

الطبعةالقاهرةالمعارفدإرضيفشوقيللدكتورالنحويةالمدارس111

الثامنة

عبدرمضانللدكتوراللغويالبحثومناهجاللغةعلمإلىالمدخل211

م5891هـ5041الثانيةالطبعةالقاهرةالخانجىمكتبةالتواب

البغداديةالمدرلى311
بين

عليسنوسيإلبراهيموالتجيةاالستقالل

وأب
رب

1566رقمالقاهرةجامعةالعلومدإركليةماجستيررسالة
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